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 پیشگفتار

 

 ییبه نام خداوند دانا

 

 در یتند و انتقال ییراتاز تغ ایمـا اکنون در دوره

ـــکـل جامعه  دییابن ییراتکه با تغ کنیمیم یزندگ ش

تجارت، اشتغال و  ید،تول یتاست. ماه همراه یاقتصـاد

اکنون است  کهبا آنچه  یاربس یندهآ هایدر دهه ییکارا

 متفاوت خواهد بود.

 یدر صحنه ینســب یبرتر یکم،و  یســتقرن ب در

ــاد ب ــتراقتص  ،یعیطب هایییاز دارا یکه تابع از آن یش

ـــرما ـــد، بر یک کار یرویو ن اییهس  یردهگُ ملت باش

ــت و طب فناوری توان و هامهارت ــور اس و  یعتآن کش

 ینقش را دارند و هوش، مهارت و نوآور ینکمتر یخ،تار

ــان ملل مورد توجه قرار  ذخایر برترین عنوان به هاانس

ـــاد دانا یشتحوالت، موجب زا ین. اگیرنـدیم  ییاقتص

 شده است.  یدجد ی، در هزارهمحور

 یپل رومر، اقتصاددان برجسته ییهنظر بر اساس

ــتانفورد ــ ییربا تغ ی،اس ظر با در ن یک،در مدل نئوکالس

 یســـتمدر ســـ “ییدانا ” یبرا ایهســـتهگرفتن نقش 

ـــاد ـــته بـ رو ایمـا بـا دوره ی،اقتص که اگر  یمرو هس

 رمحو ییاقتصاد دانا یدر حال توسعه، به سو یکشورها

 یعیطب ســرشــاربا داشــتن منابع  یحت ید،حرکت ننما

را به دســـت آورند.  یاقتصـــاد هرگز رشـــد توانندینم

اســت؛  یســمســه مکان یمحور، فرآورده ییاقتصــاد دانا

ـــرما یاول ـــان ییهآموزش و س ـــبکه ،یانس  هایدوم ش

 یاطالعات و سوم نوآور یبا ابزار فناور ییدانا ارتباطات

 .ینیو کارآفر

 یدر گذر هنگامه یی،چند که مفهوم شهر دانا هر

ــت، اما چن یمیپارادا یشپ  ینکه ا نمایدیم ینخود اس

ـــتـه از ا ـــه مکان ینمفهوم برخـاس ـــمس ـــاد  یس اقتص

 است. محور ییدانا

ــهر را در خلق  ییهمتا ینقش ب تواندیم ییدانا ش

 ن،ی. بنابرایدنما یفاا یاقتصاد یو توسـعه رشـد ،ییدانا



 
 

2 

ـــهر دانا  یعملکردها ی،و نهاد یزیکیف یدگاهاز د ییش

ـــهر یرا در عملکردها یعلم و فناور هـایپـارک  یش

ــهر یزن یعملکرد یدو از د نمایدیم یبترک ــت  یش اس

ـــت که به  یدگرد احیطر ایکه هدفمندانه به گونه اس

 یمیو مفــاه پردازدیم ییپرورش و فربــه نمودن دانــا

ــا هــایداالنهــمــاننــد  ــا یدهکــده ،ییدان و  ییدان

 ییرو، شهر دانا ینا . ازدهدیرا پوشش م ییدانا مناطق

در خلق اشــتغال، رشــد پرشــتاب در درآمد  تواندیم

، شهروندان یزندگ یفیتک یشو خلق ثروت، افزا جامعه

حمل و  هایساخت یرمؤثر به ز یدسترس آوردنفراهم 

 یننو یهایکه فناور اییو معمار یشهر یطراح ی،نقل

 نه،یاتخصص گرا سطح رقابت یشافزا دهد،یم یوندرا پ

ـــبکـه یجـادا  یتظرف یجـادا ی،نفوذ تجـار پر هـایش

بازارها، ارتقاء سطح آموزش و مهارت  یگربه د یدسترس

و  یمشــارکت کارشــهروندان، دفاع از فرهنگ کســب و 

خالقانه و پاســخگو  یخدمات عموم یارائه ،یررقابت پذ

ــاز ینهو زم ــکار س ــاز آش و  یریفرهنگ تحمل پذ یس

 ی،االرس یستهشا ییهمتنوع بر پا یهافرهنگ ییرندهپذ

 .یدنما یفانقش ا

شــاهد درخشش  یزمان،چند که در کشــور عز هر

از شــهرها  ایو در پاره ایمبوده یعلم و فناور هایپارک

ـــو ییهـاگـام یزن  یا ییدانا هایدهکده انینب یبـه س

ـــت، ام ا چ ییدانا هـایداالن ـــده اس ـــته ش  یننبرداش

 یران،ا ییدانا یاز شهرها یککدام  یچکه در ه نمایدیم

 یمکه با مفاه محور ییدانا یشـــهر یتوســـعه یممفاه

ـــهرهـا بـه کار گرفته  انـدیختـهدر هم آم ییدانـا یش

 ،ارتباطات یشامل توجه به فناور یممفاه این. اندنشده

 توجه ی،فرهنگ یتخالق هایســاخت یربهبود و ارتقاء ز

 ییدر قالب کارگران دانا یانسان ییهبه سـرما یتنها یب

ـــعـه ـــهر یو توس و  یزندگ یفیتبر ک یدبـا تکک یش

 .شوندیشهر م یریپذ یستز

ـــت که پ  از  ینا در ـــده اس ـــتار تالش ش نوش

ـــهر دانـا ییرخنمـا  یدیبـه عوامل کل یی،از مفهوم ش

 یشــهرها یرو فرا هایران یششــکســت و پ یت،موفق

و  یعلم یپرداختــه شــــده و آنگــاه در قــالب ییدانــا

رائه ا ییشهر دانا یتوسعه یبرا ییشـناسانه، الگو روش

ــ آنگاه به ارتباطات ید؛نما ــهر ینرژنیکس ــگدان -ش  اهش

در  ییموفق دانا یشـــهرها یتو در نها یدهاشـــاره گرد

 شناسانده شوند. یجهان یعرصه

ـــش ـــت که همه کوش ـــده اس ها از گفتمان یش
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موجود  یعلم یاتادب یناب در عرصه هایچشـمه سـر

 ،نوشــتار ینشــک ا یبرگرفته شــود. ب ییدانا یشــهرها

ـــاحبان اند یبرا ـــهپژوهنـدگان و ص  ینو قلم در ا یش

 یمانبال ملخ به نزد ســل یشــکشــیگســتره، همچون پ

 زگروه ا ینا ینوشـــتار هرگز برا ینرو، ا یناســـت. از ا

هدف آن  یجامعه یرانخواهد بود؛ ز یدجستجوگران، مف

 یاســتمدارانو ســ یشــهر یگذاران توســعهیاســتســ

 و یکه در دولت محل باشدیم یاقتصاد شهر یتوسـعه

 یآور فخر یو در تکاپو اندیدهمنزل گز یشهر یشوراها

 یارشــهر خود، در اقتصــاد پرشــتاب و بس یو برجسـتگ

 .باشندیم یکنون یرمتغ

ـــاتید بزرگوارم جناب آقای  ـــزاوار اســـت از اس س

 مهدی محمدی، رئی  محترم پارک علم و فناوری دکتر

فارس و جناب آقای دکتر رضا آذین، استاد محترم  خلیج

خلیج فارس که پیشــنهاد تدوین این نوشتار را  دانشـگاه

ن بســـیار ارائه فرمودند و از نظرات و رهنمودهای ایشـــا

 .نمایمبام، کمال سپاسگزاری را سود جسته

  یزمبرادر عز هــایاز تالش یرحق ایندر پــایــان 

و نمودارها  یرتصاو ینیآفر دارا جوکار در باز یجناب آقا

، پدر عزیزم جناب نوشـــتار ییو صـــفحه آرا یرایشو و

و سرکار خانم  آقای اسماعیل نبی پور در بازخوانی متن

 .یدنمایم یسپاسگزار ینیچدر حروف یفاطمه مرزوق

ـــکوفا یداریپد یدبه ام ـــهرها ییو ش  ییدانا یش

.یدارو پا یشهمرز پراند ینا در
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 فصل اول

 مفهوم شهر دانایی
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ی جدید هزاره یشهر دانایی از مفاهیم خلق شده

هایی از مفهوم شـــهر دانایی را اســـت. هر چند نشـــانه

ز ااین  ی پیش نیز جستجو کرد، ام اههتوان تا یک دمی

ی بیست و یکم است که شهرهایی از گوشه و پگاه سده

ایی محور میل ی دانکنار جهان، به سوی مفهوم توسعه

نمودند. از آنجا که ســاختار مفهومی شــهر دانایی هنوز 

ـــکلدر هنگامه ـــتین ش ـــت، های نخس گیری خود اس

ــاننمی ــه توان به مفهومی همس ی این ادبیات در عرص

بنابراین در چارچوب مفاهیم توســـعه و  دســـت یافت؛

ــاختار شــهر دانایی، ه کیکپارچه  یک دیدگاه ارزیابی س

ـــعههـا و نیـازمنـدی ای این مفهوم را پارامترهای توس

دســت نیامده اســت. از این رو، ه تصــویر نماید، هنوز ب

ـــتـاخی نخواهد بود که  ـــاسگس ادبیات توماس  بر اس

ـــهر دانــایی در گــذر  کوهن، بیــان کنیم کــه مفهوم ش

                                                 
1 Technopolis 
2 Ideopolis 

 (.۲ی پیش پارادایمی خود است )هنگامه

یک تکامل پرشتاب در مفهوم  ،ی گذشــتهدر دهه

ــایــی” ــــهــر دان ــیــ از واژه“ ش ــول ــکــنــوپ  و  ۲ی ت

را  “و هوشمند شهر دیجیتالی” به سـوی ۱پولی وئاید 

گیری به ایم. این سیر مفهومی شامل شکلشــاهد بوده

 ای زنده، پرخروش و پایدار بوده است. سوی توسعه

شهر دانایی برآمده از مکموریت به زبان دیگر، مفهوم 

 ،اســـتراتژیکی اســـت که پرتوان در فربه کردن خالقیت

در  یای از اقتصـــاد و جامعهدر زمینـه ،و دانش نوآوری

یه، وادهد. از این ز، جوالن میدانایی محور حـال رشـــد

انگاشت که از توان یک شهر یکپارچه شـهر دانایی را می

های علم و فیزیکی و نهادی، عملکردهای پارک دیـدگـاه

نماید. در را در عملکردهای شـــهری ترکیب می یفناور

ـــایند برای  حقیقـت، شـــهر دانـایی یـک پارادایم خوش
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 (.۱دهد )شهرهای پایدار آینده را ارائه می

ـــهر دانایی نقش بی ، همتایی را در خلق داناییش

از این رو، شهر  کند.ایفا می ی اقتصادیو توسعه درشــ

ـــهری کـه هـدفمنـدانه به گونه ای دانـایی همچون ش

ـــت کـه بـه پرورش و فربه نمودن  طراحی گردیـده اس

 (.۴پردازد، توصیف شده است )ایی میدان

                                                 
1 SGS Economics, 2002 

ــــاس ای یــک گزارش فنی کــه از پروژه بر اس

معنا ای پرواژهمده است، شهر دانایی فراهم آ ۲پژوهشـی

ای است که در جهت به تصــویر کشیدن اقتصاد منطقه

ی پایه که بر (high value)با ارزش انبوه  پناه صادراتِ

 ، بهو قدرت مغزی خلق گردیده است پژوهش، فناوری

شــود و برخالف دیگر شهرهای با اقتصاد ده میرانپیش

 مفهوم شهر دانایی : ۲ یرتصو
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خش ب ،به شکل چشمگیری ،پیشرفته، شهرهای دانایی

ـــرمایه گذاری را ۲درآمـد جـامعـه عظیمی از بر  بـه س

 (.۳) دهنداختصاص میآموزش، تربیت و پژوهش 

ـــهر دانایی نقش پایه را در خلق  ایاز آنجـا که ش

ن تواکند، میو توسعه بازی می اقتصادی رشــد، دانایی

                                                 
1 Gross Domestic Product - GDP 
2 Knowledge-Based Clusters 

ـــهر دانـایی را تـ ا درجاتی با مفاهیم در حال مفهوم ش

 ایدئوپولی ، ۱محور های داناییای مانند خوشهتوســعه

 (.۱جایگزین کرد ) یا تکنوپولی 

ای ، شــهر دانایی، همچون گســترهاز ســویی دیگر

 جغرافیایی که بر خلق دانایی توصــیفبرای  ،چتر مانند

 ؛(انگلستان) اروپا در ۲۳۳4-۱۰۰۶ یهاسال ی ط در ییدانا پرشدت یهابخش در شغل خلق:  ۱ یرتصو
پرشدت  یعرشد را در صنا یندرصد، مجموعاً باالتر ۴۰تا  ۱4 یباشـتغال در بخش سالمت و آموزش با رشد به ترت یداسـتهمانگونه که هو

 اند.به خود اختصاص داده ییدانا
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ی هاتواند زونشــود و میمی قلمدادنموده اســت، تکیه 

و   ۱ی دانایی، دهکده۲های داناییداالنمانند ه دانـایی

 (.۱را پوشش دهد ) ۴مناطق دانایی

ـــه ،چنینهــم ــایی را همچون ش ـــهر دان ری ش

 اریگذ اشتراک به دانایی، اند که با خلق مداومانگاشته

ـــیابیدانایی به روزآمد نمودن  ، بازنگری ودانایی ، ارزش

  .نمایدرا جستجو میی دانایی محور توسعه دانایی،

گفتمان مداوم میان  ، نیاز بهبرای نیل به این هدف

ها و دیگر شهروندان شهرهای و نیز میان آن شــهروندان

ی دانای اشتراک گذاری فرهنگ به. شوددیگر احساس می

و  ICTهای و نیز طراحی مناسب شهر، شبکه شهروندان

، از پیش نیازهای های مورد نیاز این گفتمانزیرســـاخت

 (.۶) هستند ظهور این گفتمان

ــا ـــلون ــارس ، در طرح راهبردی بخش فرهنگی ب

ـــاخصمی ـــهری زیر توانیم به ش هایی برای نامیدن ش

م. این طرح راهبردی برای یابی دستعنوان شهر دانایی 

نفر از  ۴۱۰بنیاد فرهنگی بارسلونا، با مشارکت بیش از 

 (. ۷تدوین گردید ) ،های گوناگون فرهنگگستره

                                                 
1 Knowledge Corridors 
2 Knowledge Village 
3 Knowledge Regions 
4 Critical Mass 

شهر دانایی را  هایدر حقیقت، بسیاری از شاخص

رن مد ییافته های یک شــهر توسعهتوان در ویژگیمی

های آن ها از ویژگیای از این شاخصنیز یافت. ام ا پاره

میم. از این منظر، نامی “شــهر دانایی”اســت که  چیزی

ها را در دو بخش، یکی وابسته به یک شهر این شاخص

 مدرن و دیگری مربوط به شهر یخوبی توسعه یافتهه ب

 اند:دانایی، به توصیف زیر آورده شده

 

 مدرن یتوسعه یافته الف/ هر شهر به خوبی

 کیفیت باالی زندگی 

  اعتماد و رقابتفراهم آوردن دســترسی مؤثر، قابل 

ــاختبه  پذیر فردی، کاالیی  های حمل و نقلزیرس

 اطالعاتی و

 ـــهری و معماری های که فناوری اییک طراحی ش

 دهد.نوین را پیوند می

  تمــام  ی آموزش کــهدر زمینــه بنیــادینراهبردی

 دهد.قرار میو خدمات را مد  نظر تسهیالت 

 یی رقابتی گرا تخصصکه   ۳ی بحرانیاقتصـاد با توده
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 دهد.ی جهانی مورد حمایت قرار میرا در عرصه

 ـــبکـه ـــرمایه  جذبتجاری که  هـای پر نفوذش س

 نمایند. می

 به زبان دیگر  و دســـترســـی به بازار و هوشـــیاری

 و تجاری نیرومند ظرفیـت بـاال جهـت ارتبـاطـات

 پایدار با دیگر بازارها

 رپذی قابتر فرهنگ کسـب و کاری که مشارکتی و 

 است.

  خدمات عمومی خالقانه و پاسخگو 

 همه گیر و وجود یک فرهنگ باز،  ییـک جـامعـه

   و وابسته به شایسته ساالری پذیر تحمل

 

 ب/ شهر دانایی

 های ردن امکان دســترسی به تمام فناوریفراهم آو

 ی شهروندانارتباطی نوین برای همه

 خدمات تعالی پژوهشی که سکویی را برای کاالها و 

 آورد.محور نوین فراهم می دانایی

 ـــهروندان توانـایی تولیـد، جذب ـــت ش  و نگهداش

 های گوناگونی دامنهپرمهارت در همه

 ناتوجود مراکز مدنی که تنوع را پذیرا بوده و امکا 

                                                 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD 

 .پرورانندچهره به چهره را می ارتباطات

ــاس توان دریافت که ها، چنین میاین یافته بر اس

و بســـیار د مفهوم شـــهر دانایی به صـــورت ویژه، جدی

ا ای و یها ممکن است به پارهگسـترده اسـت. این یافته

ـــادی و فرهنگی تمام منظرهای حیات اجتماعی ، اقتص

 از منظرهای ،یک شهر بنگرند. این تعاریف شهر دانایی

پردازند. همگی این تعاریف به این مفهوم می گونـاگون

ه شهری چ بسـیار وابسـته به آن هستند که این چنین

جویند. از این رو، هر تالشــی اهداف راهبردی را پی می

ـــت با نگاه به ین مفهوم میی تعریف ابرای ارائـه بـایس

 (.4اهداف راهبردی ترسیم شود )

هوم شهر دانایی، توجه فگذشـته، مهای طی  سـال

ـــازمـان ـــهری، جوامع یتهای جهانی، مدیرس های ش

ـــی و کارگزاران  ـــت. را به خود جلب نموپژوهش ده اس

ـــازمـان ـــته مانند بانک جهانی، س هـای جهانی برجس

سازمان همکاری  ی اروپا، سـازمان ملل متحد واتحادیه

ـــعـه ـــادی و توس هـای مدیریت را از چـارچوب ۲اقتص

ـــعهاهبردی خود کـه به هـای ربرنـامـه  ی جهانیتوس

ـــاختـار بندی نمودهمی به  ،این راهبرداند. پردازنـد، س

ی عهو توس به پیوند میان مدیریت دانایی ،صورت آشکار
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ـــمگیر راهبردهای  ـــاره دارد. افزایش چش ـــهری اش ش

 ،پذیری شهری مناطق ی دانایی محور در رقابتتوسعه

ـــت. برنامه OECDهای در گزارش ی جهانی هویدا اس

ی دانایی، مدیریت و جامعه سازی، اقتصاد دانایی

ـــتخراج این راهبردها جهت  ـــهری را برای اس ش

مورد تشویق  ،هرهای داناییحرکت به ســوی شــ

 (.۱دهند )قرار می

ـــهر  فزونی و شـــدت دانــایی در یــک ش

 داابتدر  تواند در فهم شهر دانایی مؤثر افتد.می

ــهر دانایی  ــت از فزونمییک ش ی و اثبات بایس

ـــش یابد خود پویـایی خلق دانایی . در درخش

فراتر از حجم محض دانایی تولید شده، ظرفیت 

 ییک شـــهر در انتقال پرشـــتاب آن ســـرمایه

ـــوالت، فراینـدهـا و خدمات  دانـایی بـه محص

نوآورانه است که برجستگی یک شهر دانایی را 

 در یک اقتصــاد پیشــرفته ،در برابر شــهر مدرن

 دهد.نشان می

از این منظر، سه جزء اصلی است که فزونی 

ـــدت  ـــویر  دانـاییو ش ـــهر به تص را در یـک ش

 د:نکشمی

 شهری تولید دانایی آن درجه( ۲

برجـا جهت جذب، ترکیب و وجود آهنـگ پـا( ۱

 کاربرد انواع دانایی نوین

 قلمرو و میدان چرخش دانایی( ۴

 محور ییدانا یخدمات تیفعال با یهاطیمح:  ۴ یرتصو
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 تولید دانایی یدرجه (2

ســازد، ثروت می مســیری که یک شــهر را متمایز

ی آن است. تولید دانایی به صورت دانایی کسـب شـده

ی توســـعهجنبشـــی بســـتگی به نیروی ای گســـترده

 د:آن شهر دار اقتصادی

 ـــگــا ـــی هــاهدانش ـــتــه و مراکز پژوهش و  وابس

 های آموزشیبیمارستان

 )مراکز پژوهشی )خصوصی و دولتی 

 های کسب و کاربنگاه 

 ُــهر مانند هنرمندان، طراحان م د آفرینندگان آن ش

 و غیره

ـــازنده ی پویـایی درونی و بیرونی این ارکـان، س

د. در باشو دگرگونی دانایی شهر دانایی می کسر تولید

یک شهر در خلق و  حقیقت، هر چه نسبت نیروی کار

ــایی ـــوالت و خــدمــات در  آفرینش دان نوین، محص

ـــتره ـــند،  هـای علوم و فنـاوریگس و هنر درگیر باش

 گردد.میتر شهر عظیم ی داناییسرمایهی توسعه

ـــهر دانایی  بنـابراین جریان نیرومند دانایی در ش

، های فناوریدر عرصـــه به انواع گوناگون نوآوریمنجر 

شود. چنین جریان پایدار نوآوری، می سازمانی و نهادی

های ســـازمانی، کمپانی رقابت ،در میان چیزهای دیگر

هــای پروژههــای برتر و پــدیــداری بــا فنــاوری جهنــده

 آورد.ی کلیدی را با خود مینوآورانه

 

 ییدانا ییدارا یانبن : ۳ یرتصو
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 یبجهت جذب، ترکوجود آهنگ پابرجا  (1

 یننو ییو کاربرد انواع دانا

آشکار است که تولید دانش کافی نیست و بایستی 

از آن نیز  ظرفیت اسـتخراج ثروت اقتصادی و اجتماعی

 ی دیگر برایموجود باشد. به زبان دیگر، عامل برجسته

ـــهر دانــایی، توانــایی بهره منــدی غیر تنــاقض آمیز ش

ـــودمندی جدید های دانایی نوین و مهارتهای انواع س

 باشد.می

 عوامل متنوعی وجود دارند که بر آهنگ ترکیب و

گذارند که شـامل دسـترسی انواع دانایی اثر می کاربرد

آسان به دانایی، درک انواع دانایی جدید در دسترس و 

ها به عملکردهای ســازمانی ه ســازی آنتوانایی یکپارچ

ــتخراج ارزش از آنســت که احتمال ا ها وجود دارد. اس

ای هبه صورت مستقیم بستگی به شایستگیاین توانایی 

دارد که خود به درون داشـــت و اســـتعداد  نیروی کار

افراد و نیز  ۲“چگونه -دانســتن”فناورانه و هنری  علمی،

های خالق دانایی که با شبکهها برای پیوند ظرفیت آن

ـــاختار یافتهو  از افراد اند، مربوط نهـادهای گوناگون س

 شود.می

 

                                                 
1 Know-how 

 ییچرخش دانا یدانقلمرو و م/ 9

ــتراک دان ، چه در میان افراد اییمقدار پخش و اش

ــازمان و یا مناطق  های صــنعتمیان بخش چه ها،یا س

ـــهر  جغرافیـایی، معیاری دیگر برای کیفیت در یک ش

 دانایی است.

که خود به صـــورت مســـتقیم به  ) جریان دانایی

 یک شهر بتواندآن که  برای (چرخش افراد بستگی دارد

 یبرکه” به صــورت غیر تناقض آمیز با چشــم اندازها و

 است. شود، اساسیرو بهروخود  “دانایی

ا و هباید توانمندیبنابراین یک شهر دانایی پایدار 

ـــار بر مرزهـای دانـایی اراده ه جلوگاه ک )ی ایجـاد فش

 (های نوید دهنده هســتندهای بزرگ و توســعهکشــف

به صورت تواند باشـد. از این رو شهر دانایی می داشـته

ها و کارکردهای خود را تجدید ثابت، ثروت دانایی، ایده

ـــهر دانایی به کرده و م وقعیت خود را به عنوان یک ش

 (.۳) اثبات برساند

توان شهری یک فراگرد کلی، شهر دانایی را میدر 

موفق از دیدگاه اقتصــادی دانســت که سطوح باالیی از 

ای از صنایع را در خود هضم نموده و پایه ناییشدت دا

یی ارائه گرا تخصـــصمایزی از متنوع را در ســـطح مت
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دهد. در همین راستا، شهر دانایی دارای حداقل یک می

سودمند متقابلی را با خود  است که ارتباطات دانشــگاه

این ارتباطات به صــنایعی منجر  که ریزدپایه می شــهر

در  اند.ی قدرت پژوهش شکل گرفتهکه بر پایه شودمی

ـــه داناییها، انتقال این کنش ی کســـب و کار به عرص

آیند. نیز گرد هم می انجـام گرفتـه و دانش آموختگان

ــهر دانایی با  ــاختش ارتباطی نیرومند و نیز های زیرس

ــبکه حمل و نقل درون  یی پیچیدهعالی که در یک ش

راه  یی،راه هوا بهت، شـهری و برون شهری گسترده اس

   یابد.ای پیوند میآهن و مسیرهای جاده

ـــهر دانــایی نیز بــایــد در برنــامــه ی راهبردی ش

به تمام جوامع که در شهر راهبردهایی اتخاذ شــود که 

ـــت می دهد که موفقیت در بکنند این اطمینان را زیس

سودآفرین ، برای همگان محور ی اقتصاد داناییعرصــه

 است.

شـهر دانایی نمایانگر اشتیاق  یبه زبان دیگر، واژه

خالق ” شهر به عنوان مفهومو چشـم اندازی اسـت که 

 کند.را بر خود حمل می “محور ثروت در اقتصاد دانایی

، کامیابی اقتصــادی با رشــد در حقیقت شــهر دانایی

ـــهروندان کیفیت زندگی بحـ و  مـدت دراز  برای ش

 (.۲۰) است پیوسته

 ،هنوز مفهوم شهر دانایی ،های این توصیفبا همه

ی نظریه و عمل پدیدار در عرصهی در حال یک گستره

ـــد و می ـــهرها اد اندکیتعدهنوز بـاش های مدل ،از ش

ـــرمایه های راهبردهای خود به ی عقالنی را در طرحس

 . ام ا با ایجاد فضــای رقابتاندشــکل جامع به کار برده

 ،“قابل زیست ”برای تبدیل شـدن به شـهر پر جذبه و 

یک شهر، به  ۲ی عقالنیدرک، مدیریت و پایش سرمایه

ــعه ای بحرانیمقوله ــهر  یجهت توس پایدار و پویایی ش

 تبدیل شده است.

از دانش ای ی گستردههر چند پیکره ،در حقیقت

د شـهر و پویایی شهری وجود وردر م طوالنی یو تاریخ

تواند در شهر دانایی می ، چشــم اندازدارد، بدون شــک

(.۲۲نقش ایفا نماید ) ،درک بهتر ابعاد ناملموس شهر

 

 

                                                 
1 Intellectual Capital 
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 ای تبدیل شدن به یک شهر داناییهیسودمند

 

دارد که هر چقدر اســتواری وجود شــواهد بســیار 

دانایی در شــهری فزونی یابد، شــهر نیز از  شــدت و بار

ه ب شاریسود سر ،منظرهای اقتصادی و کیفیت زندگی

، منبع مهم ی انسانی. از آنجا که سرمایهآوردمیدسـت 

توفیق اقتصـادی اسـت، شهرهای موفق دانایی همچون 

ـــتون،  ـــرمـایه گذاری عظیمی را بر روی منابع بوس س

ـــا های اند. یافتههـا( انجام دادهنی )مردم و مهـارتانس

 ت بر این موضـوع دارند که شدت داناییپژوهشـی دالل

وری و ، موجب افزایش بهرهدر کسب و کار و یا مشاغل

گردد. در ضــمن سطوح باالتر مهارت نیز شـکوفایی می

) و در نتیجه اقتصـاد شهر( را بسیار انعطاف  نیروی کار

سازگارمندی  رو، ســازد و از اینمند میپذیر و ســازش

 ، رکودهابرای شهر در برخورد با رویدادهارا تری فراوان

 (.۲۰کند )و تغییرات اقتصادی ایجاد می

ــب و  ــبت کس ــادی، افزایش نس از دیدگاه اقتص

ـــاغـل دانایی موجب افزایش  ،محور کـارهـا یـا مش

                                                 
1 Threshold Hypothesis 

شود. زیرا ی زمان میفقیت اقتصــادی در گســترهمو

در مناطق شهری که سطح دستمزدها باال )که خود 

طح باشد(، سنشانگر وجود مشاغل با کیفیت باال می

ــدت داناییمهارت ــب و کارهای با ش  ها باالتر و کس

تصـــادی بهتری نیز بیشـــتر بوده اســـت، عملکرد اق

این یافته نشـانگر آن است که   .آشـکار یافته اسـت

ــودمند ی اقتصــادی و شــدت دانایی، با فزونی در س

د انهای تحقیقاتی نشان دادهتوأم اسـت. یافته رشـد

هر شهر حتی با سطح کسب و کار و مشاغل  اگرکه 

دانایی محور پایین، آغاز به حرکت به ســـوی فزونی 

 هایایی اقتصاد خود کند، به سودمندیندر شدت دا

یابد. ام ا پرسش اصلی آن بوده چشمگیری دست می

ـــت کـه آیـا پی ـــهر به این آن کـه  ش ازاس یک ش

بایستی به یک های اقتصادی دست یابد ســودمندی

 یند که فرضیهاهها نشان دادآســتانه برســد. تحلیل

از شــهرها ممکن  ســت اســت و تعدادیدر ۲آســتانه
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ــرمایه ــت س ــمگیری را پیش از گذاری اس های چش

ـــاهـده به   ۲ی خامو لم  افزایش ارزش افزوده مش

دو نتیجه ممکن اســت  ،از این رو انجام برســانند. 

شهرها باید بر  این گونهآن که  حاصـل شود. نخست

ا زیر ؛غیر دانایی محور تککید نمایند یروی توســـعه

در زیر این ممکن است  GVAسـودمندی خاصی از 

ــتانه حا ــل نیاید.آس ــگران این ا ام  ص به نظر پژوهش

نتیجه گیری اشـتباه است. نتیجه گیری دوم و بهتر 

آن اسـت که تمام شهرها باید تالش کنند تا به این 

ــند. زیرا در عدم این تالش، آن ــتانه برس ها برای آس

ی اقتصــادی در گســترهی خام ارزش افزودهافزایش 

ــحنهدانایی که  ــلی در ص ــت،  ی رقابتمنبع اص اس

 ســاســی خواهند شــد. این نکته راهای ادچار چالش

ه که نیل ب اید در راه این تالش فراموش نمودنب نیز

ــودمندی در زمانی  دهد روی نمی مدت کوتاهاین س

   طلبد.و زمانی متوسط تا دراز را می

ـــویرنمودارهـای موجود در  ـــانگر ۱ تص آن  نش

ــد ــتند که چقدر میانگین رش به ازای هر  GVA هس

                                                 
1 Gross Value Added - GVA 
2 Average GVA per worker 
3 The Work Foundation 
4 Knowledge Occupations 

ــب و کار د ۱کارگر ــتگی به میزان کس انایی محور بس

ـــالمت)منهای آموزش، مراقبت ـــی از  های س و بعض

ــال  های خالقیتبخش  ۲۳۳۷و فرهنگی( دارد. در س

بایست درصد از کسب و کار یک شهر می ۲۱ل حداق

ـــد دانـایی محور می به ازای کارگر  GVAبود تـا رش

ی یک رابطه GVAدرصــد،  ۲۱روی دهد و در باالی 

ر ه با گذشت ،ی بحرانیکرد. این نقطهمی خطی پیدا

درصــد  ۲۷به  ۱۰۰۱رشــد داشــته و در ســال  ،ســال

 رسیده است.

نیز همین مفهوم  ۱تصویر در سـمت چ  نمودار 

 بر اساس .دهدمی نشان ۴تعریف بنیاد کار بر اسـاسرا 

ـــد از کســـب ۱۱حداقل باید  ،این منحنی و کار  درص

 ولی .مشاهده گردد دانایی محور باشد تا این رشد ،شهر

 GVAی جالب آن اسـت که افزایش چشمگیر در نکته

ــت که  ــهر،  ۳۰هنگامی اس ــب و کار ش ــد از کس درص

ـــنعــت ر را از آن خود کرده بــاشـــد. دانــایی محو ص

ـــویرهــای موجود در نمودار نیز نشـــانگر نقش  ۶ تص

ـــغـل ـــطح افراد با کیفیت باال در   ۳های داناییش و س
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ـــان میهر بـه ازای  GVAافزایش   دهند. کـارگر را نش

درصد از  ۱۱/۲۳شود چنانچه همانگونه که مشاهده می

به  GVA ،ی مدیران ارشـد باشدمشـاغل شـهر در رده

و هر چقدر مهارت کارگران و  هرکارگر رشد یافتهازای 

نیز باالتر باشــد،  ۲کارگران ی ســطح شــایســتگیدرجه

GVA  (.۶تصویر )یابد هرکارگر رشد میبه ازای 

سـودمندی اقتصادی شهر دانایی، تبدیل  رافزون ب

                                                 
1 Qualification 

توأم با افزایش کیفیت  ،داناییشـــهر شـــدن شـــهر به 

ــــد. یز مین زنــدگی ای از ، بــه مجموعــهدر زیربــاش

که در )هر دانایی های تبدیل شهر به یک شسـودمندی

ــطح مطبوعات بین ــاس مللی مدیریت داناییالس  بر اس

 شماریم.می اند( برهای پژوهشی به دست آمدهیافته

 مزد باالخلق اشتغال با دست 

 و خلق ثروت پرشتاب در درآمد جامعه رشد 

 ارزش یمحاســبه با)نمودار راســت( و بنیاد کار )نمودار چ (  OECD فیتعر اســاس بر محور ییدانا یکارها و کســب اوج نقاط:  ۱ یرتصــو
 (GVA) خام یافزوده

 )نمودار چ ( کارگران یستگیدرجه و سطح شامدیران ارشد )نمودار راست( و بر اساس  یینقاط اوج شدت دانا : ۶ یرتصو
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 ــاد پایدارتر با افزایش ظرفیت نوآوری  و جذب اقتص

 سرمایه گذاری بیرونی 

 باز زنده سازی صنایع سنتی 

 توریسم ترقی در صنعت   

 ــت ــارکت در ثروتر های فراوانفرص ت از جهت مش

های عمومی )مانند ســرمایه گذاری در دامنهطریق 

ـــهیالت عمومی ها، حمل و نقلها و باغپـارک ، تس

ای هیره( و اعتبار بخشی بهتر در شبکهفرهنگی و غ

 ۲ایمنی اجتماعی

 ه ترقی در ســـرافرازی، فخر و اعتماد شـــهری که ب

ی ز سرمایه گذاری سرمایهعنوان ســکویی جهت با

 نماید.می محلی عمل

 تواند دانایی ی دانـایی محور کـه میخلق جـامعـه

 را در زمان مورد نیاز فراهم آورد. ۱درنگبی

  خدمات آموزشی بهتر 

 جریناو مهها خلق محیط تحمل آمیز برای اقلیت 

ها، ســاختار شهر دانایی در عملکرد افزون بر این

ی برا آنالین توســط اشــتراک دانایی بهتر دموکراســی

نماید و دسترسی استوار نقش ایفا می تمام شهروندان

هت را ج درنگبیو به روز تسهیالت اطالعاتی ارزان و 

ـــهروندان  ای آنالین را مورد همهیا نموده و گفتمانش

ـــد که دهد. از این رو به نظر میحمـایت قرار می رس

شکاف ” را به جای 3“دیجیتالیاگیری فر” شهر دانایی

 های جریاننماید و سودمندیمی جایگزین “دیجیتالی

ـــهرا برای همـه فنـاوری فراهم  رونـدان جـامعهی ش

(.4آورد )می

 

  

                                                 
1 Social Safety Nets 
2 Just-in-Time 
3 Digital Inclusion 
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 ییدانا یشهرها هایسودمند:  ۲جدول 

 های اقتصادی و سازمانیسودمندی

 خلق شغل با درآمد و پاداش خوب 

 پرشتاب در درآمد و ثروت جامعه رشد 

 های فراملیگذاریهای فناورانه و سرمایهیک اقتصاد بیشتر پایدار با نوآوری 

 سازی صنایع دستیباز زنده 

 ی محلی در درون اقتصاد محلیترقی سربلندی شهری و ایجاد اعتماد به باز سرمایه گذاری سرمایه 

  کند.می کمک فرهنگ کارآفرینیارتقاء خطر پذیری که به ساخت 

 و خالقان ها، شرکتهای آن است و پیوستگی پا بر جا میان دانشگاهاز عناصر مرکزی توسعه خلق و نوآوری 

 و فرهنگی های اجتماعیسودمندی

 های عمومی و سرمایه گذاری بهتر جهت اشتراک ثروت از طریق سرمایه گذاری در دامنههای بزرگتر فرصت
 های ایمنی اجتماعیشبکه

 آورد.ی دانایی که دانایی روزآمد را در زمان مورد نیاز فراهم میخلق جامعه 

 ی مدارسی پیوستهضمانت آموزشی بهتر و شبکه 

 ها و مهاجرینل پذیر برای اقلیتخلق محیط تحم 

 فرهنگی در تولید فرهنگی و صنعت رهبری 

 سازند.مسیر می ابزارهایی که دسترسی به دانایی را جهت شهروندان 

 جدید برای تمام شهروندان های ارتباطاتدسترسی به فناوری 

 های فیزیکی و زیست محیطیسودمندی

 ی دیجیتالپیشتازی در بح  منطقه 

 آمیزد.های جدید را در هم مییک طراحی شهری و معماری که فناوری 

 به کار گیری و آشکارسازی میراث طبیعی، معماری و تاریخی آن به عنوان یک عامل جذاب 

  ترمیم محیط زیست ساخته شده و طبیعیبهبودی در ظرفیت افزایش و 

 به تصمیم گیری پیرامون زیست محیط تعهد باالتر جامعه 



 

 فصل دوم

 ، شکستعوامل کلیدی موفقیت

 های شهر داناییرانو پیش
 



 

22 

 



 

23 

 ۶ یرتصو

 ۶ یرتصو
 

 

 

 

 

که در جســتجوی یافت جایگاه  شــهرهایی بیشــتر

های تند از هنگامهخود به عنوان یک شــهر دانایی هســ

کنند که شامل تحلیل ژرف وضعیت همســانی گذر می

، پیاده سازی طرح و راهبرد موجود، تعریف چشـم انداز

پایه همچون  یبـا توجـه ویژه بـه منظرهـای ،عملیـاتی

                                                 
1 Sense of Urgency 

گذاری در های سنتی و سرمایهزیرسـاختفرینی در بازآ

باشد. برای موفقیت در گذر می های فناوریزیرسـاخت

ـــهر دانا ـــت که در همهبه یک ش ی یی چند عامل اس

باشــند. شــهر دانایی مشــترک میای ای توســعههمدل

اســت . زیرا باید  ۲ایجاد یک ح  اضــطرار ،اولین عامل

 ییشهر دانا یک یو توسعه یطراح:  ۷ یرتصو
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یک اعتقاد به لزوم تغییر وجود داشــته باشد. شهرهایی 

ه اند، بگام برداشــته محور اقتصــاد دانایی که در گذر به

 مانند: ؛انددهدچار شرایط دشواری بو ،صورت عموم

مانند از  ؛رکود در صنایع جاری کلیدی خود (الف

 ،استکهلمدست دادن بازارهای اروپای شرقی برای شهر 

و لیون و پایان مقاطعه کاری  دوبلین بخش صنعتی در

 نظامی در سان دیگو

مانند کاهش مواد خام  ؛کمیـابی منابع محلی (ب

 سیاتل و استکهلم، ر سنگاپورد

ـــهر در برابر  (ج افـت بهـا و افول مرکز تجاری ش

ن، سان فرانسیسکو، شیکاگو مانند بوســتو ؛بخش کالن

 و دنور

ــتازی  ،عامل موفقیت دوم  محلی فعاالننقش پیش

است. هر چند  (بخش خصــوصــیهم و  بخش عمومی)

 ی یک شــهر، حمایت روشــنِو توســعه که برای رشــد

سطوح باالی دولتی الزم است ولی بدون فعالیت مثبت 

ــل  ریو تکثیرگذار رهب ــمگیری حاص محلی، نتایج چش

 آید.نمی

ــتکهلمبرای نمونه  نهادهای یادگیری عالی  ،در اس

 قتصادیی ابر توسعه، پاسخگویی در برا۲۳۳4از ســال 

ای را عهــده دار شــــده و در بنیــان محلی و منطقــه

افزون بر این، در  نمایند.های جدید شرکت میشــرکت

ازی نقش پیشت بازیگران بخش خصوصی ،بیشتر شهرها

ـــم اندازرا در تعریف و پیا ـــازی چش به  و راهبرد ده س

ـــی درانـدرفتـهگعهـده  ـــوص  . برای نمونه، بخش خص

 ،و آسیتین رنسـان  شـهرهایی همچون لیون، بارسلونا

 همبستگی از خود نشان داده است.

ها و ، هدف قرار دادن فرصــتعامل ســوم موفقیت

ـــت.  ـــازی راهبردها اس ثبـات و پـایـداری در پیاده س

ــهرهایی که دارند در گذار به شــهر دانایی گام برمی ش

ی خود تدوین شده و راهبرد باید بر کاربرد چشـم انداز

ی هر پروژه ،پــایــدار بمــاننــد. برای نمونــه در دوبلین

ــاهنگ ــد. د پیش ــهری هماهنگ باش ر باید با راهبرد ش

ای باید در خط یکی از های توسعهم پروژه، تمااستکهلم

های خود به عنوان برتری شی باشد که جامعهچهار بخ

ی نوین و ، رســانههای اطالعاتبرگزیده اســت )فناوری

های یو فناور و زیست پزشکی زیستی ، فناوریاینترنت

 (.محیطی زیست

قوی  گذاری مالی، سرمایهچهارمین عامل موفقیت

ه که تغییرات برجست تااست اهداف  یی پیوستهو پیگر

ـــرمایه گذاریو  ـــمگیر وپـایدار نمود یابند. س  ها چش

مورد حمایت  رهبری زبا چشم اندا طوالنی مدت بوده و
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ـــهرهای دانایی موفق نه تنها از منابع قرار می گیرند. ش

ـــی بهره بردهم ـــوص اند بلکه با الی بخش دولتی و خص

ـــرمایه گذاری  ـــیســـتم مالیاتی و جذب س برقراری س

 اند.نیز اهتمام ورزیده ی و فرا مل یدر سطح مل  ،عمومی

عوامل آن که  رای تضمینباین شــهرها همچنین 

ــعه، جذ بنیادی جهت  در ب و ابقاء کارگران داناییتوس

 (KBUDمحور ) ییدانا یشهر یتوسعه یچارچوب مفهوم:  4 یرتصو
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اند. شــتهبردا هاییهای پیش رو به کار آیند، گامســال

 بخش یالر را برای بازتوسعهسـه میلیارد د ،شـهر دنور

مرکزی تجاری خود هزینه نموده اســت. شــهر بوستون 

ــهری و بهبود  ۶۰نیز  میلیارد دالر برای باز نوآفرینی ش

ی خود تا حد یک سیستم ترانزیت پیوندهای گســترده

هایی نیز ینه کرده است. چنین سرمایه گذاریعمده هز

 ن، لیون و دوبلیناطی چند ســال گذشته توسط بارسلو

 .اندانجام پذیرفته

ـــاهنگدر نهایت، موفقیت در این پروژه  های پیش

 ی آنکنندههایی دارد که تضـــمین بســـتگی به تالش

ــند ــهرهای تغییر  باش ــت روز به روز در این ش که زیس

 ر. دباشدده ش ترآمد و لذت بخشو همچنین کار یافته

 حفاظت از جهتای و بوســـتون، تالش ویژه بارســـلونا

ـــهر بخش یهـای متمایز کنندهویژگی های میراثی ش

به ه برای کسب و کار روی داده اســت. افراد خارجی ک

آیند، یک دفتر کار با کامپیوتر و اتصـــال میبارســـلونا 

 شود. برای آنها فراهم آورده مینیز اینترنتی 

 ینایی موفق، ســرمایه گذارشــهرهای داهمچنین 

ی در عرصه ی اثربا گستره ،های پیشاهنگنیز بر پروژه

ـــاندهانجام به  ،دولت الکترونیک اند. برای نمونه در رس

، خدمات تحت وب برای افراد و نیز کسب و کار دوبلین

 فراهم آمده است.

 دوران اقتصاد داناییکه شـهرها در  جان کالم آن

ســرمایه گذاری کالنی را در راهبردهایی که آنها  ،محور

 نمایاند،جلوه گر میپر جذبه  از دیـد کارگران داناییرا 

 (.۳اند )جام رساندهبه ان

ـــد که فرایند به نظر می از این رو ـــرس عه به توس

سان و نه تند است. از آســوی شــهر دانایی نه ســاده و 

بسیار متفاوت  که مفهوم شهر دانایی به منظرهای آنجا

ی ای توسعهرنگرد، هر تالشی بدرون شــهر می زیســتِ 

ــوی پیکره ــورت فعاالنه از س ــهر دانایی باید به ص  یش

، محلیمورد حمایت قرار گیرد؛ مانند دولت نیز جـامعه

و  هاها، دانشگاه، سازمان، بخش خصــوصــیشــهروندان

 غیره.

منسجم، آغاز  راهبرد برای نیل به این هدف یک

دولت  ت سیاسیهای شـهر، میل و خواسـبا توانمندی

 منــابع و توانــایی جــامعــه ، محیط نظم بخش ومحلی

ی دانای فرهنگ مشارکتی یبرای میل به سوی توسعه

ـــت. دولت های محلی راهبردهای محور، مورد نیاز اس

گوناگونی را برای تبدیل شـهرشان به شهرهای دانایی 

 که نامی آشنا در آقای کاریلوکنند. پیگیری می محور

دانایی است، عوامل زیر را رهای شهمفهوم ساماندهی 
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ای گیری شـــهرهای دانایی مؤثر و ریشـــهدر شـــکل

 (:۲۱داند )می

 یپایدار جامعه که متعهد به ســـالمت یک رهبری 

 خود است.

 که درک   ۲های تغییری بحرانی از ارگانیـک توده

ه ب های کیفی شــهر دانایی راتفاوتســطح کافی از 

 .آورده باشنددست 

  یـک ظرفیـت مفهومی و تکنیکی جهت گفتمان و

 توسعه سیستم اجتماعی

  ِاجتماعیِ  یِ سرمایه یک وضعیت مستحکم و شفاف 

 دانایی محور

 ــاهنگ راهبردی برای هاز پروژای مجموعه های پیش

ـــرمایهنیـل بـه تعادل  ه نمودن ای بهینه و تغذیس

 ۱بهترین عملکردهای گسترده

 ـــبکـه با موارد  المللی از ارتبـاطـاتبین ییـک ش

 (.۲۱ی دانایی محور )ی نوآورانهبرجسته

موفقیت کلیدی اصلی وابسته به  لعوام ۳تصـویر 

مفهوم شهر دانایی را در شش گروه اساسی دسته بندی 

عوامل موفقیت  و همچنین بندیگروهنموده است. این 

                                                 
1 Change Agents 
2 Global Practices 

ــامل میکلیدی که این گروه ــوندها ش ــیار مهم  ،ش بس

ــته  ــان کرد که این دس ــتند. باید این را خاطر نش هس

ـــعهبنـدی از آزمودن تالش ی هـای کنونی جهت توس

به دســت  اســتخراج شــده اســت و با اییشــهرهای دان

ــی تجارب جهانی، این دادهآوردن  ــتر و بررس های بیش

 خواهند شد. دگرگونیل در آینده دستخوش عوام

 ها شامل:این گروه

 سیاسی 

ترین عامل برای موفقیت در راه مهم میل سیاسی

. این عامل همچون اخگری دانایی است ی شهرتوســعه

کند. بدون تردید، هـای بعـدی نقش ایفا میبرای کنش

 باشد.یک چارچوب مناسب نیز باید موجود 

 راهبردی 

هر تالشــی برای تبدیل شــهر به یک شــهر دانایی 

ـــم انــداز  محکوم بـه فنـا خواهـد بود اگر بـا یـک چش

راهبردی روشن هدایت نشود. این چشم انداز راهبردی 

ت ی وضعیباید تمامیت دانایی ژرفی که انعکاس دهنده

نداز دارد. این چشم ا لحاظشهر باشد را متحد نموده و 

ـــئولیت برآمـده از دیدگاه ـــت که مس های فعاالنی اس
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ـــهر را بـه عهده دارند یآینـده ، مانند دولت محلی ؛ش

ـــازمـانهـا ارگـان ـــم انداز ویژه و غیرههای و س . چش

ای از ای از اهـداف ویژه و مجموعهمجموعـه ،راهبردی

 د. گردمیها را شامل اقدامات و عملکردها و سنجش

 مالی 

ـــازی هر طرح راهبردی، اعتبار  پیش از پیـاده س

پیشاهنگ بایستی تکمین  هایپروژه جهت مناسب مالی

ــود.  ــهر میش در های بازاریابی، از طریق کنشتواند ش

 .گرددموفق گذاری بیرونی سرمایهجذب 

 فناوری 

 های نوینبا فناوری بسیار مهم است که شهروندان

 اصوالً  ها دسـترسـی داشـته باشـند.آشـنا بوده و به آن

ــاخت شــهر  (ICT) اطالعات و ارتباطات فناوری زیرس

 باید در سطح باالیی باشد.

 اجتماعی 

در  ،ســطح باالی آموزش و اســتانداردهای زندگی

ـــتراک گذاری  نقشدانایی  ترکیـب بـا فرهنـگ به اش

ـــمگیر ی پذیرش اجـازه ،زیرا این عـامـل ؛دارد یچش

ـــو  یتعوامل موفق : ۳ یرتص
 ییوابسته به مفهوم شهر دانا
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ـــتردگ مفهوم جــدیــد و تغییرات مورد لزوم در ی هس

ی این موارد دهد. همهرا می هروندانش ی زندگیشیوه

انســـانی و آزادی روی  ی مناســـبی از حقوقمینهدر ز

   دهند.می

 زیست محیطی 

دو عامل بسیار  ،و نیازهای بازار محیط کسب و کار

                                                 
1 Non-Governmental Organization - NGO 

 مورد تحلیلچشـمگیری هستند که باید به صورت ژرف 

 و ی پیاده سازی، بخش خصوصیقرار گیرند. در هنگامه

 کنند.می بازیای نقش عمده ۲های غیر دولتیسازمان

ه )ب آناز ی و حمایت فعال دتعهـد به طرح راهبر

در تبدیل شهر به  (هاگام پیاده سـازی پروژهویژه در هن

ـــهر دانــایی کمــک   (.4د )نــنمــایفراوانی مییــک ش

 .شودیکه موجب رشد در مناطق فراتر از شهر م یدارشهر پا یکچارچوب  : ۲۰ یرتصو
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 یعامل مهم دیگر ،۲های داناییگیری خوشـــه شـــکل

 کمکی شهر به یک شهر دانایی است که در راه توسعه

های دانایی از خوشه . یک چارچوب سنجیدهرســاندمی

ـــنعت دررا  هاتواند بنگاهمی گرد هم آورده و  بخش ص

های مورد لزوم برای یک شــهر و خوشــه زدتوانمند ســا

ــازی  ــعه دهد. این چارچوب با توانمند س دانایی را توس

؛ دهــدافزایش مینیز هــا، توان رقــابتی آنهــا را بنگــاه

ـــه ای بیرونی هرانپیش پیوند بادیف و را در رهـا خوش

، صنایع تکمیلی و دولت( قرار اه، بانکها)مانند دانشگاه

ـــهمی هــا در برابر بهترین عملکرد دهــد؛ کــارایی خوش

ـــتمحــک زده و از  ـــکس آموزد؛ در نهــایــت هــا میش

ش های با ارزهای کارآمد را در اندرون ســیستمخوشــه

 (.۱) گنجاندهم می در کالس جهانی هدایت و در

 

 عوامل شکست در مسیر تبدیل به شهر دانایی

ه ب)عوامل کلیدی شـکست در گذر به شهر دانایی 

ـــهر  دلیـل نبود تجربیات کافی و جوان بودن مفهوم ش

ـــطح ادبیات جهانی مورد  (دانـایی هنوز به خوبی در س

 “یشکاف دیجیتال”اند. با این وجود، بررسی قرار نگرفته

                                                 
1 Knowledge Clusters 
2 Gentrification 
3 Institutional Sclerosis 

ی جایگزینی و پدیده تبعیض و محروم سازی اجتماعی

 ،ی متوسط و برخوردار به جای افراد نیازمندافراد طبقه

ـــازی از موارد مهمی  ،۱در زمــان بــاز نوآفرینی و بــازس

ی توسعههســتند که به عنوان عوامل شــکســت در راه 

 (.۱برده شده اند) دانایی نام شهر

 ۴“نهادیتصلب ”ی پروفسـور ریچارد فلوریدا، از واژه

ـــیف مراک ـــهری مــاننــد پیتزبورگ کــه برای توص ز ش

نستند به صورت موفقیت آمیز به سوی شهر دانایی نتوا

های استفاده کرده است. این شهر پروژهجهش نمایند، 

ا ر ای برای تبدیل صــنایع سنگین به صنایع پاکعمده

داد و بر روی فرودگاه و در منـاطق اطراف خود انجـام 

های مهمی انجام سرمایه گذاری ،فرامدرن هایورزشگاه

ی رتبههای آمریکا، داد. هر چند این شهر در میان شهر

ست به د برای شهروندان باالیی از لحاظ کیفیت زندگی

ــفانهآورد ولی  ــال به  متکس ــاد آن برای چندین س اقتص

رون رامی به بیآگراییده است و کسب و کار نیز به رکود 

که جمعیت  تر آنکند. حتی جدیاز این منطقه میل می

یت ترب نیز رو به افول گذاشته است و به ویژه افراد جوانِ 

 اند.تغییر مکان داده یافته نیز به مراکز دیگر
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وریدا، پیتزبورگ الزم دارد نظر ریچارد فل بر اساس

 از خود  اییهای کارگران دانای به خواستکه توجه ویژه

هایی که از دیدگاه ی گامهمه ،نشان دهد. مدیران شهر

ـــنتی موفقیت آمیز  ـــتهردند را برکمی نمودس  ند؛اداش

ها ســـودمند هســـتند ولی چندان مؤثر گرچه این گام

 نیستند.

ای را قابل مالحظههای دیگر نیز تالش شـــهرهای

ـــهر بــالتیمور، انجــام دادنــد ولی اغلــب  در مــاننــد ش

 ی. این شهر هدف و توسعهافتادندمسـیرهای اشتباهی 

را ا پوی خود را بر بنیان توریسـم گذاشـت و یک صنعت

تان به نام بیمارس یالمللدر اطراف یک نهاد پزشکی بین

تا حدی موفقیت  اد. این راهبردتوسعه د ،جان هاپکینز

بندر شــد. ام ا  یمنطقه یتوســعه یز بود و موجب بازآم

ــغل  ــهر با وجود اینکه ش ــاد ش نموده خلق فراوان اقتص

ها در صنعت زیرا اکثر این شغل است، دچار رکود است؛

 ۲با نرخ چرخشــی خدمات ســنتی با دســتمزد پایینِ

 باال جای دارند. نیروی کار

های زیر را ای از ویژگیدر یـک فراگرد کلی، پـاره

مسـیر به سوی در  ،توان به عنوان عوامل شـکسـتمی

 شمرد: شهر دانایی بر

                                                 
1 Turnover Rate 

  ـــنوعی تغییرات، به آن گونه که مرکز مـاهیت مص

بوده و نه مسیر به  توریسم توجه به سـوی صــنعت

سـوی شـهر دانایی؛ یکپارچه سازی مصنوعی میان 

 محور ساکنین و کارگران دانایی

  های نوین، به آن گونه زیرساختماهیت مصــنوعی

ــه ــت؛  های فناوریکه که هدف آن ارتقاء خوش اس

ای میان افرادی به اشتراک گذاشته فضـاها به گونه

 (R&D) شــده اســت که بر روی تحقیق و توســعه

؛ باشندنمییکسـان یا کار روی راهبردهای همسان 

ــدون در نظر گرفتن گزینش بخش هــای ویژه، ب

های دانایی ای گسترهی میان رشتهماهیت فزاینده

 ای.های میان رشتهو عدم توجه به نقش گفتمان

 ـــاختبه  هتوجه فزایند ـــتهزیرس مانند  ؛های گذش

  هاورزشگاه

 ـــدت و کیفیت جریان دانایی  ؛توجه کم بر روی ش

ـــتان های ارزش کم بـه نهـادهایی همچون بیمارس

مصــنوعی یا نا کامل میراث  یدانشــگاهی؛ توســعه

 فرهنگی

  ـــب و کارهای پر جذبه؛ توجـه فزاینده بر روی کس

 یاقدام ناچیز برای جذب کارگران دانای
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 شهر داناییهای رانپیش

 هایی که جهترانپیش در این بخش از نوشتار به

ـــهر دانایینطقهم” ـــنهاد   ۱ایدئوپولی یا   ۲“ی ش پیش

ا، هرانپیش شک در دل تمام اینبی پردازیم.اند میشده

ــته از عوامل موفقیت  ــت که برخاس مفاهیمی نهفته اس

باشــند. نگرش در جهت بنیان شــهرهای دانایی نیز می

دهند به ذهن بازتاب میرا این پرسش  ،هارانپیش این

ی که آیا خلق یک شـــهر دانایی، ماحصـــل یک حادثه

                                                 
1 Knwolege City-Regions 
2 Ideopolis 

 و یا ترکیبی از تاریخی و یا محصــول تداخالت سیاسی

   هر دو است؟

هر چنــد کــه بــه عوامــل موفقیــت جهــت خلق 

شـــهرهای دانایی نظر افکندیم ولی این عوامل بســـیار 

ــه منظور درک را عــمومی بوده و تحلیــل فراتری  ب

ـــدت و بار رانپیش هـای مهمی کـه جهـت افزایش ش

دانایی در شــهری که به ســوی اقتصــادی ســرشــار از 

 بر اســـاس. دارد، نیار داردموفقیت و پایداری گام برمی

ـــو  یهارانشیپ:  ۲۲ یرتص
 ییدانا شهر
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ها، چهار بازنگری در سطح مطبوعات جهانی، مدل داده

موردی جهــانی و ده مورد مطــالعــه در  یمطــالعــه

ـــگران به  ـــتـان، پژوهش خلق  جهتران پیش ۳انگلس

 (:۲۰اند )ل آمدهئ، ناسرشار از دانایی یشهر

 

 / خلق شهر دانایی فیزیکی2

از نی ،هر پسا صنعتیخلق شـهر دانایی تا یک شـ

ــاختمانبه تغییرات فیزیکی دارد. پاک ــازی س  هایس

ها، بازآفرینی زیرساختشـهر، سرمایه گذاری بر روی 

فضـــاهــای موجود و نیز خلق فضـــاهــای جــدیــد، 

و ها خانههای قدیمی و ســاخت خانه ســازی زنده باز

ر دتوانند میاز راهکارهایی است که  ؛دفاتر کار جدید

 نمود، سرمایه گذاران و کسبه چنین چشم شهروندان

ـــکوفایی گام  ـــوی ش ـــهر در آغاز به س نمایند که ش

در تغییر فضای  ،. البته جهت توســعهبرداشــته اســت

 باید به فیزیکی شـهر و فراهم آوردن وســایل آسایش

که موجب جذب کسب و کارهای  عمل شـودای گونه

ـــترهگردید دانایی محور و کارگران دانایی ی ه و گس

ـــخ دهد. برای مثالنیـازهـای آن چنانچه  ،هـا را پاس

ور مح کسب و کار دانایی محور و یا یک بنگاه دانایی

ـــگاه نیـاز های علم و و یا پارک بـه نزدیکی بـه دانش

ـــای بزرگ جهت  فنـاوری دارد و یا حتی نیاز به فض

ن ورهای کســب و کار بپارکقالب خود دارد،  رشــد

نباید این نکته را . در هر صورت مناسبت دارد شهری

ــه فراموش  ــــب و کــارهــا ب نمود کــه نزدیکی کس

دید از ای و چه های خود، چه از دید حرفهنیـازمندی

 و هگردیدموجب شـبکه سازی ، آسـایشـی و تفریحی

ـــ ـــبکه س قلمداد  ی نوآوریازی نیز موتور محرکهش

. از این رو، چیدمان فیزیکی شــهری جهت دشــومی

ـــایش شـــهری و حرفه ـــایل آس ای فراهم آوردن وس

 های دانایی محور، یک اولویت است.بنگاه

 

هر و نقاط قوت و ضننعف شنن/ شننناسننایی 1

 هاپرداختن به آن

 ی کسباز شهرهای موفق دنیا در گستره بسیاری

 هایو کار دانایی، ساختار خود را بر روی تاریخ و دارایی

ـــتـهاموجود خود گـذ  بـا تاریخکمبریج  مـاننـد انـد؛ش

توان آن را در جــای دیگری کــه نمی همتــای خودبی

ــتن .یافت و یا تولید نمود ــگاه داش با قدمت چند  دانش

ـــی برای جذب افراد نخبه در  ،قرن همچون مغنـاطیس

ـــطح بین المللی نقش ایفـا  یافت رو کند. از اینمی س

شــهر و درک این موضــوع که شــهر از کجا  هایدارایی
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 مهم است. نماید، بسیارمیآمده و به کجا میل 

و ضعف یک شهر این امکان شـناسایی نقاط قوت 

امه دهـد کـه بر روی نقـاط قوت خود برنبـه آن میرا 

از نقاط ضـــعف به ســـوی  وریزی راهبردی انجام داده 

یک شهر دانایی بپرهیزد. همانگونه که  سـوی تکامل به

 تواند قدرت آکادمیکاشاره شد، گاهی این گرانیگاه می

 هایشـهر )مانند کمبریج و بوسـتون که دارای دانشگاه

ـــتند MITمحور مـانند  تحقیقـات ( و یا و هاروارد هس

عتی صن یپیشرفتهتاریخی شـهر )تولیدات قدرت نقاط 

 فلید( باشد.برای شهری همچون ش
 

 (KBUD) محور ییدانا یشهر یتوسعه از بعد سه:  ۱جدول 

 دانشگاه شهری دانایی تأثیرات 

ی شهری دانایی توسعه

، پیش برده شده محور

 توسط فرآیند
(Process-driven) 

علم و  مطالعات اجتماعی

 فناوری

دانایی به عنوان یک 

های جدید فرآیند؛ شیوه

 هایدانایی، شیوهتولید 

کارکردن، درگیر شدن 

 کاربر و تبادل دانایی

ای از نقش فعال گستره

های محلی شامل نفعذی

سیاستمداران شهر که در 

فرایندهای پژوهش درگیر 

های متنوع شوند. سودمندیمی

، اقتصادی و های سیاسیدر زمینه

 اجتماعی

نقاط بحرانی هستند.  هادانشگاه

درگیر شدن دانشگاهیان از تمام 

 .سطوح دانشگاه

های سیال و متنوع که کنشبرهم

 اهترسیم آن دشوار است. دانشگاه

راهبردهای هوشمندانه را فراهم 

 آورند.می

ی شهر دانایی توسعه

محور، پیش برده شده 

 محصولتوسط 
(Product-driven) 

مطالعات اقتصادی و 

 نوآوری

دانایی به عنوان محصول 

نهایی که توسط کاربران 

 شود.انتهایی آشکار می

نقش تسهیل کنندگی غیرفعال از 

 .لحاظ خلق محیطی برای نوآوری

های غیرمستقیم محلی سودمندی

 شود.مشاهده می

به عنوان فراهم آوران  هادانشگاه

 دانایی؛

 هایکنشتککید برهم

 .دانشگاه -کسب و کار 

عدم نیاز به درگیر نمودن 

 راهبردی

ی شهر دانایی توسعه

محور، پیش برده شده 

 توسط دستیابی
(aquisition-driven) 

 شهری، تئوری رشد

 شهری، کارآفرینی

 ایدوپولی 
ideopolis 

تککید بر روی اجزاء برای 

 کسب موفقیت؛

تا  “چه”پرداختن به 

 “چرا”و  “چگونه”

دولت شهری در مرکز راهبردهای 

 شهری جدید.

های تجاری و تککید بر نشان

 جایگاه

 در میان دیگر شرکاء. هادانشگاه

صورت درگیر شدن نهادها به 

راهبردی، بیشتر از درگیر شدن 

تک تک افراد دانشگاهی صورت 

 گیرد.می
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 ییگرا تخصص تنوع در /9

ــصتنوع در  ــت که برای ، واژه ییگرا تخص ای اس

های گوناگون توصـــیف شـــهری با توانمندی در بخش

ــنعتیا چندین تا یک  )تککید بر ــتن دو ص ( و نیز داش

شود. به کار برده می ویژه و مهمهای تخصـصی خوشـه

 رانبه عنوان پیش توانمیرا  ییگرا تخصــصتنوع در 

 د.نموبه سوی شکوفایی دانایی محور شهر قلمداد 

شود که شهر ها موجب میوجود این در تخصــص

خود را به خوبی  “مدیریت خطر راهبرد”دانـایی بتواند 

ی برخاسته از مدیریت نموده و از پیامدهای ناخواســته

ـــادی در یـک بخش ویژه، گریز نمـاید. این  رکود اقتص

ـــت کــه تنوع  ـــوع را نبــایــد از ذهن دور داش در موض

 ار ای از صنایع گوناگونداشتن آمیزه و ییگرا تخصـص

در  رتخصصی شه یابینباید به عنوان مانعی جهت دست

ی صــنعتی دارای اولویت محسوب یک حوزه و گســتره

 یی و مدیریتگرا تخصصدر نمود. به زبان دیگر، تنوع 

خطر در شـهر دانایی به معنای آن نیست که شهر الزم 

صــنایع انجام دهد؛  یاســت که هر چیزی را برای همه

ـــهرهـای موفق دانایی، آن اند که یک هایی بودهزیرا ش

 ند.اکننده و مناسب را پی گرفتهیی متمایز گرا تخصص

شود که میل شهر دانایی به تخصصی باز تککید می

ای هها، کسب و کار و دانشگاهداشته بر اساسویژه باید 

خود باشــد. مانند شهر بریستول که میل شهر به سوی 

ـــتقرار بازار کار با تخصـــص ـــا به دلیل اس ها و هوافض

ـــته های مربوطه و بنگاهمهارت و  با ارتباطاتهای وابس

 بوده است.توأم ی شهری های گسترده در منطقهشبکه

ای دیگر که به همین موضوع پیوستگی دارد نکته

ـــت که تنوع  آن  گرایی به معنایدر تخصـــص آن اس

 ،های ناتوانزیرساختها و پایه ایک شــهر بنیســت که 

 تخصـصی به بخش پر شدت دانایی دسـتیابیسـودای 

ـــر بپروراند( را )مانند نانوفناوری ـــتی ؛در س  بلکه بایس

ـــتر ـــش نمـاید تا از این فناوریبیش  های مد روزکوش

ـــعه ـــتفاده کرده و امکان توس های دیگر را بخش یاس

دیگر، شــهر باید به صورت  یفراهم آورد. به عنوان مثال

 فنــاوریه از کــه چگونــ کنــدفکر  این گونــهنوآورانــه 

ها حمـایـت دیگر بخشجهـت  اطالعـات و ارتبـاطـات

اســتفاده نماید. در هر صــورت ایجاد تعادل میان ایجاد 

ــادی متنوع کافی جهت  یپایه  و “مدیریت خطر”اقتص

های کافی تخصص جهت جذب نیز فراهم آوردن زمینه

ـــب و کارهای دانایی محور،  کـارگران دانایی هر و کس

های شهرهای بسـیار دشـوار بوده ام ا از ویژگیچند که 

 گردد.موفق دانایی محور قلمداد می
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 برتر ییدانا های با مهارت/ سازمان5

ــازمان های با مهارت دانایی وجود تعداد باالی س

کلیــدی برای افزایش شـــدت  هــایرانپیشبرتر از 

 ییداناهای با مهارت در شــهر اســت. ســازمان دانایی

هایی هســتند که با مشــاغل با کیفیت ، ســازمانبرتر

 وری گامبســیار ماهر به ســوی بهره و نیروی کار برتر

                                                 
1 High Value 

 رو، هر چنــد وجود تعــداد بــاالی دارنــد. از اینبرمی

های با کسب و کار دانایی محور در شهر مهم سازمان

ــت  ــغل ام او اجتناب ناپذیر اس های با ارزش وجود ش

ــازمانکه مردم محلی  ۲باال های با شــدت باالی در س

نیز اهمیت  دارندهای خود را عرضه میدانایی مهارت

 دارد.

 ییدانا یشهرها یاتوسعه عوامل:  ۲۱ یرتصو
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 پیونند با در کآموزش پر طراوت و چناا/ 5

 و اقتصاد جامعه

جهت افزایش شدت و بار دانایی در شهر، بایستی 

ـــازمــانــدهیبر روی مهــارت مردم محلی از طریق   س

اقــدام نمود.  ،مــدارس خوب و آموزش عــالی چــاالک

ـــهرهای موفقهمـه ـــگاه ،ی ش هایی با معروفیت دانش

 رکه پیوستگی نزدیکی را با کسب و کا اندداشتهجهانی 

. اندنشان داده ( از خودی تخصصی خودحوزه بر اساس)

ــتن یک نیز البته یاد این نکته  ــت که تنها داش مهم اس

شهر به  تواند موجب رشدبخش آموزش عالی قوی نمی

دو  درسـوی دانایی شـود و بایسـتی شرایطی دیگر نیز 

 د.بخش عرضه و تقاضا حاکم باش

هدایت شدت  در بخش عرضــه، شــهرهایی که در

انــد، از طریق بخش آموزش عــالی موفق بوده دانــایی

و  انـد کـه بخش آموزش آنهـا بـا جـامعههـایی بودهآن

ــته ــاد محلی پیوند نزدیکی داش  این به معنای اند.اقتص

های وجود یک مشارکت است که هر دو سو، سودمندی

 هابرای مثال، دانشــگاه. کنندخوشــه چینی میخود را 

ـــطح بینجــایگــاه معموالً افزایش  المللی خود را در س

ــهمیو تحقیق پژوهش  این درک به رها نیز جویند و ش

، ها. در همین زمان، شــهرها و دانشــگاهانددســت یافته

ـــترکی را در زمینه ـــعهاهداف مش ی پیوندهای ی توس

ـــتحکم میــا ـــب و کــار و مس افزایش ن پژوهش و کس

جویند. در خور شـــهر را می “انتقال دانایی ”در بهبودی

ـــگـاه العمر را بر امکان آموزش مادام ،هاهمچنین دانش

و  مهیا نموده و به بخش خصــوصــی ی شــهروندانهمه

ی محرومیت بخش نیروهای داوطلب برای زدودن چهره

 نمایند.تالش میدر انتقال دانش  ،کاریبیو 

ـــتگی ،از این رو ـــگـاهی که تنها برجس های دانش

ر با دیگ ی و رقابتالمللپژوهشــی خود را در ســطح بین

خود را جوید و رویدادهای شهر پیرامون می هادانشـگاه

شهر به سوی دانایی  تواند در رشدگیرد، نمینادیده می

مؤثر باشـــد. در هر  متقابلو ایجاد فضـــای ســـودمند 

ــورت ــهرهای دانایی موفق آن ،ص ــتند که ش هایی هس

کسب و کار و  ،سـطح خوبی از مشـارکت را با دانشـگاه

ـــتمداران محلی در نقطه ـــیـاس ود حرکت خی آغاز س

چیدمان کرده و اهداف مشــترکی را با دانشــگاه تدوین 

 اند.کرده

جهت ارتباط  ،تکمین اعتبارات ویژه از ســوی مرکز

ــگاه ــمند می دانش ــهر، یک راهکار ارزش ــد. به با ش باش

صورت ویژه در بخشی دیگر از این نوشتار، به پیوستگی 

 .پردازیممیدانشگاه و شهر 
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 ناییمتمایز کنندگی شهر دای نقش ارائه /6

کارگران  ”یـک چیز متمایز کننده برای  یعرضـــه

که در شـــهری با  “ییدانا هایکســـب و کار ”و  “دانایی

 ســـرمایه گذاری ،و فرهنگی متنوع تســـهیالت تفریحی

 مهم هــایرانپیش کننــد، ازمی و زنــدگی و کــار کرده

 دهمتمایز کنن توسعه به سوی شهر دانایی است. این چیز

)مــاننــد بهبودی  بوده توانـد قــابــل لم می

 باشـــد فیزیکی مرکز شـــهر( یا لم  ناپذیر

)مـاننـد داشـــتن معروفیت به عنوان مکانی 

البته این حقیقت  .خوب برای کســـب و کار(

دازه انبی پافشاریبیان شود که الزم است که 

 جهت)ی شـــهر ی متمـایز کنندهبـه نقطـه

مام تزیرا  ؛کافی نیست (افزایش شدت دانایی

گیرند که کجا افراد در زمانی که تصــمیم می

ــروریات و پایهزندگی کنند، نخ ــت ض های س

غل وجود ه شرا در زمانی ک یگاســاســی زند

آنگاه عوامل یرند؛ گداشــته باشــد در نظر می

خدمات عمومی  یو ارائه بهداشـت و سالمت

 ، نبود جرم و جنایت و زیست پذیریمطلوب

 ایرا و در نهـایـت بـه عوامـل متمایز کننده

مـاننـد وجود بـازارهـای خرید، تســـهیالت 

ی تفریحی، نزدیکی به فضـــاهای باز و چهره

که شودنگرند. باز تککید میفرهنگی شهر می

متمــایز  یارائــه و برجســـتــه نمودن نقطــه

 یهادر گستره یمتنوع نوآور یهاشهر به گونه یکقدرتمند در  ییدانا یانجر:  ۲۴ یرتصو
 یها و نهادهاشـــرکت یتخود موجب تقو هاین. اانجامدیم یو نهاد یســـازمان ی،فنـاور

نوآورانه  یاتوســعه یهاپروژه یداریباال و پد یبا فناور ییابندهآغاز  یهاموجود و شــرکت
 .شوندیمحسوب م ییشهر دانا یک هایدهکنن ییناز تع یکه همگ شوندیم
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دار نمودن آن در ، بدون تالش، بدون ریشهکنندگی شهر

 ی کســـب و کار و مشـــاغل دانایی محور و نیزهافعالیت

جذب کارگران دانایی و ســـرمایه گذاری  دربدون تالش 

 .  خواهد شددچار چالش  ،دانایی محور

وان ت کارگران داناییمقایســه با کارگران دیگر، در 

ر ه ،در نتیجه .جغرافیایی بیشـــتری را دارند جاییجابه

 چند همانطور که گفته شد، نقش متمایز کنندگی شهر

کار برای این  مکان بـه عنوان عـامل ردیف اول انتخاب

ـــوب نمی گردد ولی در زمانی که تعداد کـارگران محس

فراوانی شغل در جغرافیا و شهرهای گوناگون برای این 

ده متمایز کنن یکارگران وجود داشته باشد، آنگاه نقطه

ـــهر بـه عنوان عامل مهم جلوه  تواند اثر نموده و میش

 نشان دهد.از خود نش نهایی فرد چشمگیری در گزی

د )ماننی متمایز کنندگی شهر عدم توجه به نقطه

 (ها و مراکز خرید و فرهنگ، مغازهفرده مردم منحصر ب

، کارگران گذاران، ســرمایهدر جذب کارآفرینان تواندمی

دانایی محور، صــدمات جبران ناپذیری را  و شــهروندان

 فریند. بیا

 کند.: پنج عامل موفقیت که شهرهای دانایی برجسته را متمایز می ۲۳ یرتصو
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نیرومند  و ارتباطات پیوندها سنناماندهی /7

 شهری  یدر درون و برون منطقه

ــــادی و ران بـحرپیـش انی دیگر در توفیق اقتص

رانی شــهر دانایی، بح  پیوســتگی پیش

 (و ارتباطات شـــامـل حمـل و نقل)آن 

ی شهرها، همانگونه که است. امروزه همه

ارتباطات  بهدســـترســـی به برق دارند، 

باند  پهن تلفنی، موبایل و حتی اینترنت

 بلینوی شهر دولی تجربه .دارنداتصــال 

و پهنای  ICTاین را نشان داد که چگونه 

در کسب وکار دانایی محور  ،باند مناسب

 ک گذاریبه اشــترا یمهم اســت. توانای

و  هاده با دیگر کسـب و کارها، دانشگاهای

یک  ،افراد بـا کلیـک کردن چنـد دکمه

در اقتصاد پرشتاب  ،بخش بحرانی نوآوری

  .شودقلمداد میدانایی محور 

نیز شهرهای  در بخش حمل و نقل

مـوفق دانش، پیونــدهــای خوب درون 

از طریق هوا، )شـــهری و برون شـــهری 

وجود این  دارنــد و (ریــل و جــاده ای

 پیونـدها این امکان را به کارگران دانایی

دهد که در کوتاه ترین زمان نه تنها به مکان کار خود می

با  های خود رادسـترسـی داشـته باشند بلکه بتوانند ایده

کشوری دیگر تبادل  همکاران دانشـگاهی خود در شهر یا

 خود از را یمشترک زیآم تیموفق عوامل رسند،یم ییشـکوفا به که ییشـهرها:  ۲۱ یرتصـو
 .دهندیم نشان
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ی شهری دانایی به فرودگاه سان منطقهکنند. دسترسی آ

ـــدتوانــد بــه عنوان موتور محرکــهمی المللی،بین  ی رش

ی ی شــهری دانایی عمل نموده و آن را به شــبکهمنطقه

پیونـد دهد. از این رو این  پیچیـده اقتصـــاد بین المللی

حقیقت را نباید فراموش نمود که سرمایه گذاری بر روی 

 است. اقتصاد پایدار هایپایهی حمل و نقل از شبکه

ی گزارهی شهر دانایی، چنانچه در چارچوب توسعه

ــاییمــنــطــقــه” ـــهــری دان را بپــذیریم، آنگــاه  “ی ش

 ایباید به گونه ســیســتم حمل و نقل گذاریســیاســت

ــود که دســترســی آســان این منطقه را به  طراحی ش

ب ریلی مناس زیرساختفرودگاهی با ظرفیت کافی و نیز 

در ســطح ) مدیریتیهای فراهم آورد. بنابراین، هماهنگی

ای و قهمیان منط الزم اســت تا از رقابت (ســیاســت مل ی

 ها و منابع پیشگیری نمود.رفتن سرمایه هدر

 

 انداز نیرومند پیرامون چشم وجود رهبری /8

و  هاشننهر دانایی که با شننبکه مندت دراز

 مورد حمایت قرار گرفته باشد ،هامشارکت

ـــادی و  ،نقش رهبری ـــتگی به موفقیت اقتص بس

در شهر دانایی دارد. برای مثال، یک شهر  شدت دانایی

                                                 
1 Public Sector 

موفق با سـطح شدت باالی دانایی مانند کمبریج که از 

سودمند شده  رهبری در ســطح کسب و کار و دانشگاه

ـــت، هم اکنون  ـــادی توأمان اس با نتایج موفقیت اقتص

مانند تراکم و فشار بر روی خدمات  هاییپدیدهبا  ،خود

ـــهری  را   ۲و رهبری در بخش عمومی بوده رو بــهروش

ـــوی دیگر، بخش عمومی نیرومنــد در جویــدمی . از س

ـــفیلـد کـه تالش ـــهر را بعد از رکود می ش نماید تا ش

اقتصــادی در صــنایع مرکزی بر پای خود نگهدارد، نیاز 

ـــب و کار ای فزاینـده ـــتری در کس را بـه رهبری بیش

هم زمان با نیاز به ســطوح با وجود  .کندجســتجو می

اهمیــت نیز ، رهبری بــه دالیــل زیر در رهبریمتنوع 

 دارد:

 روشن از شهر گردیده  موجب خلق یک چشم انداز

 گیریواند به عنوان چارچوبی جهت تصمیمتکه می

ـــب و کار د انایی کارگران و کمـک بـه جـذب کس

 .نقش ایفا نمایندمحور  دانایی

 ـــامل ؛ آوردمی هم گوناگون را گردهای ذی نفع ش

ـــت اندرکاران محلی، پیکره محلی،  یی جامعهدس

های ای از شــبکهدر حلقه کســب و کار و دانشــگاه

ـــکار ینیرومندی که هدف جســـتجو کرده و را  آش
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 گذراند.های خود را به اشتراک میایده

 که  )و کار ی کسب شـفافیت و روشـنی در عرصه

ــانی ها گرفته میدر کجا تصــمیم ــود و چه کس ش

بهبودی  (کشـــانندی عمل میها را به عرصـــهآن

 د.بخشمی

 پیرامون یهایی بح با ارائه را های کلیدیذی نفع 

 .نمایددرگیر می ،ی شهرچگونگی توسعه

ـــتن ظرفیـت مهمترین چـالش در رهبری ، داش

کافی و قدرت مناســب جهت اثر گذاری بر ســرنوشت 

شــهر اســت. چنانچه قدرت متمرکز در مرکز باشــد و 

بوده و  محلی تنهــا یــک کــارگزار مــدیریتی حکومــت

ها و ســیاست محلی نداشته نقشـی در تصـمیم گیری

استانداردهای حکومتی پیشرفت آن که  باشد، احتمال

ــوی دیگر ــت. از س ــت ،کند، بعید اس ــیاس و  گذارانس

 یهبری محلی نیز بـایـد برای اینکـه کیفیـت حلقهر

ـــت ـــیاس ـــتی ندهان خود را ارتقاء گذارس از د، بایس

 یستگیشا اساس بر محور ستهیشا یامنطقه یتوسعه:  ۲۶ یرتصو
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ای زبده از افراد از دستهشــهر و نیز  ی نخبگانجامعه

ـــتعداد که حتی فاقد میزهای مدیریتی  ومتعهد  با اس

 رسمی هستند استفاده ببرد.

ـــی مدل ـــعهبررس ی های توس

دانایی محور شــهر نشــانگر آن است 

 یمنطقه”که تمرین قدرت در سطح 

موجب توفیق شــهر  “دانایی شــهری

ــدت و ”در  ــاد  “بار دانایی ش و اقتص

 گردد.می پایدار

 ،ی شــهری داناییتوســعه در

 و نیز، شــهر دانایی و اقتصــاد پایدار

ــهرهارو در روی غلبه بر موانع  ی ش

 میل کننده به ســوی اقتصاد دانایی

ـــایی  رهبری ،محور در مقیاس فض

ای از . برای پارهاسـتنیاز  ۲مناسـب

در  مقیاس فضــایی مناســبموارد 

است ولی برای طراحی  سطح جامعه

ـــهری، حمـل و نقل ها و ، مهارتش

ـــکن در تواند میمقیـاس  ، اینمس

ی شهری باشد. بدون ســطح منطقه

                                                 
1 Appropriate Spatial Scale 

ه آن ک امکانپرداختن به این مقیاس فضایی مناسب، 

های خود را برای افزایش شدت رهبری بتواند پتانسیل

 .شهر به کار گیرد، نامحمتل است دانایی

جهت گسترش  یهپا یازهاین یشبه صورت انبوه، بر پ یی،دانا یبرجسته یشهرها:  ۲۷ یرتصـو
ـــاد دانا ـــرما ییاقتص ـــ یعنی: کنندیم یگذار یهمحور س کار و  ی،زندگ ییوهبر آنچه که بر ش
 .گذاردیاثر م ییکارگران داناو تفریح  یسرگرم
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 سرمایه گذاری در سطح جامعه /3

ـــطح جامعه ـــی  بی عـدالتی در س موجب فروپاش

ـــتگی اجتمـاعی و افزایش جرم و جنایت و افت  همبس

تواند ی شهری میگردد. توسعهمی های سالمتشاخص

با قطبی شـدن شهر و جامعه توأم گردد و تاکنون هیچ 

ـــعـه ـــت که بتواند از مـدل توس ـــهری نبوده اس ی ش

 قطبی شدن جامعه گریز نماید. یهای رو در روچالش

نه تنها به  از این رو، ســرمایه گذاری بر روی جامعه

ی محلی اســت معنای انتقال بخشــی از قدرت به جامعه

راهبردهای جامعه  ،راهبردهای اقتصـــادیبلکـه پیونـد 

و ســرمایه گذاری بر روی خدمات  شــناســی و اجتماعی

ـــد. از این رو، محرومیــت زدایی از عمومی نیز می بــاش

ی خـدمـات رفـاهی و اجتمــاعی ی شـــهر و ارائـهچهره

ی مناسب مانند مدارس خوب که تکیه بر مهارت جامعه

های و مراقبت ســـالمـت ی خـدمـاتمحلی دارد، ارائـه

 نقل و سامان یافته حمل مناسـب و ارتباطات بهداشـتی

مشـــارکت در  جهت ی جامعه، در توانمندی همهمحلی

حیاتی هستند. ،های یک شهر پرشدت داناییسودمندی

 

 



 

 فصل سوم

 ی پیشنهادیشناسانهرهیافت روش

 ی شهر داناییبرای توسعه
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شــهر دانایی، به صــورت ویژه، یک برتری مفهوم 

ــهر اســت. هر چند هم اکنون بســیاری از  برای هر ش

انگارند، ام ا شــهرها هســتند که خود را شــهر دانایی می

های راهبردی بسـیاری دیگر از شهرها هستند که طرح

 (.۴۲اند )خود را برای گذار به شهر دانایی نگاشته

تاب ت پرشبرای پاسخ دهی به شرایط فضای تغییرا

از  ارانگذاقتصــاد کنونی، بسیار حیاتی است که سیاست

سال آینده مؤثرند، ادراک  ۲۰شهرهای  آنچه که در رشد

(. از این رو، در فضای شرایطِ ۳۲مناسـبی داشته باشند )

نیرومند  روشن و رهبری اقتصــاِد در گذر، تدوین راهبرد

های رو در ها و چالشو توانایی چنگ اندازی به فرصـــت

 (.۳۲رو، برای شهرها بسیار حیاتی است )

ـــهر دانایی،  برای گـام نهادن در گذار تبدیل به ش

 بایست مد  نظر قرار داد:موارد زیر را می

 الف/ سطوح شدت و بار دانایی 

ی شــهر دانایی، بســیار برای ورود به مفهوم دروازه

ــهر، توده ــت که ش ــروری اس ــنایع با ض ی بحرانی از ص

ــته  ــردگی باالی دانایی را در اختیار داش ــدت و فش ش

 باشد.

های برجسته در صنایع ب/ وجود شایستگی

 گوناگون

ــتی حداقل در بیش از یک  ــهر دانایی بایس یک ش

ته محوری داش شدت باالی دانایی، شایستگی با صنعت

 باشد.

 پ/ کارگران دانایی

برای گام نهادن در مســیر شــهر دانایی، شــهر 

ــتی  ــد از نیروی کار ۱۰بایس ــطح  درص خود را در س

درصد از مشاغل آن شامل  ۲۱چهارم داشـته باشـد و 

ــت که  ــد که این به معنای آن اس ــد باش مدیران ارش

ـــهر نتواند کارگران دانایی خود را از بیرون  چنانچه ش

ـــرمـایـه گذاری بر آموزش محلی را  تـکمین کنـد، س

 بایست حاکم نماید.می



 

18 

 

 چااک ت/ دانشگاه

ـــهرهـای دانـایی موفق نیازمند به حداقل یک  ش

 باشند.می دانشگاه

 2و پیوند ج/ اتصال

ـــبکــه ICTوجود پیونــدهــای  ی ریلی، خوب و ش

                                                 
1 Connectivity 

شـــهر دانایی  هوایی و بزرگراهی، از ضـــروریات رشـــد

 (.۲۰گردد )قلمداد می

  ها و پیش نیازهایی، زیرســـاختبرای نیل به چنین 

های گوناگونی جهـت بنیـان یک شـــهر دانایی، رهیافت

 دانایی یای به گذر از قلمروپیشـنهاد شـده است که پاره

 شهرها در ییدانا کارگران گوناگون یها یت اساس بر یمکان سخت و نرم عوامل:  ۴جدول 

 جذابیت )عوامل نرم و سخت مکانی( ی کارگران داناییگونه

 دانشمندان، مهندسان و متخصصین خالق

 کیفیت محیط دانشگاهی 

 تسهیالت تفریحی 

 محیط زیست لذت بخش 

 دسترس پذیری 

 ی زندگیهای شیوهمحیط 

 دسترسی به تسهیالت فرهنگی 

 ای/ روزنامه نگارهنرمندان، افراد خالق، رسانه

 فضای برآوردن 

 محیط خالق 

 سرگرمی 

 فضاهای خالق 

 تنوع شهری 

 دانشجویان )کارگران دانایی نهفته(

 های زندگیهزینه 

 معتبرهای دانشگاه 

 ی زندگیهای شیوهمحیط 

 اقامت ارزان 
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( ۲۱شهرها ) ی شهری دانایی محورجهت توسعه ۲شهری

، در ۱ی داناییی ناحیهنظر انداخته و گروهی دیگر توسعه

 (.۲۶اند )های گوناگون را پیشنهاد کردههنگامه

                                                 
1 Knowledge Precinct 
2 Knowledge Region 
3 Kostas Ergazakis 

ــتاس ارگازاکی  و همکاران وی با تحلیل و  ۴کوس

، ، استکهلمهای شــش شــهر بارسلونانگرش در رهیافت

هــای کــه پروژه و دلفــت ، دوبلین، مونترالمـونـیـخ

 گوناگون یشهرها محور ییدانا یشهر یتوسعه ازیامت یبرگه:  ۲4 یرتصو
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روشنی را جهت گذار به شهر دانایی تدارک  ۲پیشاهنگ

را طراحی  ایدیده بودند، یک رهیافت جامع و یکپارچه

ـــیار کرده ـــازگارمندی بس انـد که از توان پایداری و س

 (.۴۲باالیی برخوردار است )

ـــتــار ـــود کــه تالش می ،در این بخش از نوش ش

چارچوب و عناصــر این رهیافت روش شــناســانه جهت 

یی ارائه شـود. در هر صورت چنین ی شـهر داناتوسـعه

تواند ابزار سودمندی برای نماید که این رهیافت میمی

هر شهری که سودای توسعه به سوی شهر دانایی را در 

 پروراند، قلمداد شود.سر می

 

ی پیشنهادی برای رهیافت روش شننناسننانه

 ی شهر داناییتوسعه

ـــنهادی وجود   ۱پنج هنگامه ،در این رهیافت پیش

 یدانای رشه یدارد. نخستین اولویت، ساماندهی کمیته

و هماهنگی تمام اقدامات را  هاست که مسئولیت مشاور

خواهد داشت. این کمیته توسط بخش  به عهدهاز آغاز 

دولتی محلی )که ممکن است با بخش مل ی نیز پیوسته 

ه ها کنفعران و ذیباشـد( و نمایندگانی از دست اندرکا

                                                 
1 Initiative 
2 Phase 

شوند، بنیان گذاشته به صـورت یکسان شرکت داده می

 شود.می

 

ضعیت کنونی شهر ی اول: شنناخت وهنگامه

 به عنوان یک شهر دانایی 

پیش از هر تالش برای یــک رهیــافــت راهبردی، 

بایستی به بررسی وضعیت موجود  ی شهر داناییکمیته

بپردازد. این بررسی  (عنوان یک شـهر داناییبه ) شـهر

بایســتی بر این بنیان شــکل گیرد که هر شــهر دانایی 

 هایی است مانند:ها و برجستگیدارای ویژگی

  فراهم آوردن ابزارهای الزم برای امکان دســترســی

 ایبه شــیوه ،های دانایی شــهر به داناییتمام ارگان

 ، کارآمد و مؤثرسیستمی

  ،با  جذب و نگهداشـــت شـــهروندانتوانایی، زایش

ــایی مهــارت برتر هــای در دامنــه و کــارگران دان

 گوناگون

 های جاری بودن فرایندهای مدیریت دانش و شیوه

 ی شهرآن در زندگی روزانه
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: یک  ۲۳ یروتصــ
رهــیــافــت برای 

ـــعـه ی یک توس
 شهر دانایی
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  هاییدهانتشار امناسب برای تولید و فضــای وجود 

 نوآورنوین و 

  ـــکویی را برای کـاالها و تعـالی در پژوهش کـه س

ـــته به دانایی نوآورانه و نوین فراهم  خـدمات وابس

 آورد.می

 ارزان به اطالعات پیشرفته و  یفراهم بودن دسترس

 جهت تمام شهروندان S(ICT(های ارتباطی فناوری

 و غیره.

شــامل دو گام  ؛شــهر یکنون یتوضــعشــناســایی 

 عمده است:

 کنونیهای شناسایی ضعف (2

مناســـب به ای به شـــیوه ی شـــهر داناییکمیته

شهر در رابطه به های بررسـی و شـناسـایی ضعف

ف های توصیویژگی کسب توانایی کنونی آن برای

 پردازد.شده برای شهر دانایی می

 شناسایی نقاط قوت کنونی شهر (1

ــهر داناییکمیته ــایی  ی ش ــناس ــی و ش به بررس

ـــهر که به فرد  منحصـــرهای با ارزش و دارایی ش

ای هها و برجستگیتوانند به عنوان شــایستگیمی

شـهر در مقایسـه با شهرهای دیگر مطرح شوند و 

 ییدانا شهر مدل:  ۱۰ یرتصو
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 ی تمایز شهر از دیگر شهرهای در حال رشدنقطه

پردازد. نقاط قوت و ضـــعف دانایی قرار گیرند، می

تواند به عوامل بیرونی )وضــعیت عمومی می شــهر

ـــاد کالن، رکشـــو و غیره( یا درونی  محیط، اقتص

ــیوه  (ی ویژه و غیرهی اندیشــه)تاریخ، جغرافیا، ش

 بستگی داشته باشد.

ــیوه ا هتوانند برای این ارزیابینی میهای گوناگوش

تواند از مدل ی دانایی شهر میسـودمند باشـند. کمیته

ازن و جامع که تصویر متو ۲موجود، مانند مدل اسکاندیا

ـــرمـایه آورد و یا از یک فراهم می ی عقلی و مالیاز س

هایی که برای ارزیابی وضعیت کنونی مجموعه شـاخص

ــدهو موفقیت اقدامات  ــتفاده  ،اندطراحی ش  بنماید.اس

 ی پنجم روش شناسی)این بستگی مستقیم به هنگامه

 دارد.(

ای شـــیوهی اول، نهایت مهم در هنگامهبی عـامـل

و دیگر فعاالن، وضعیت شهر خود را  است که شهروندان

نمایند. از این منظر، به عنوان یک شهر دانایی ادراک می

هایی را با ها و نشــســت، مصــاحبهی شــهر داناییکمیته

ـــازماندهی کرده و  فعـاالن گونـاگون و نمـاینـدگـان س

                                                 
1 Skandia 
2 Strategic Direction 
3 Shift 

های نوین های تحت وب را انتشار داده و شیوهپرسشنامه

 آورد.و متنوعی را جهت بح  و تبادل نظر فراهم می

 

 ی دوم: تعریف راهبردهنگامه

 ، جهتی نخستشــناخت فراهم آمده در هنگامه

بســیار  ،آیدمیبه دســت  تعریف و طراحی راهبردی که

 زیر ۱یشامل راستاهای راهبرد مهم اســت. این راهبرد

 باشد:می

 و  راسـتای راهبردی اول: ارتقاء مفهوم شهر دانایی

 مفهوم آشکاری یبهبودی پیوستهیا 

ــطح رادر مو ــعف در س ــدند ض ــکار ش مفهوم،  آش

ـــایند  دورنمـا و چشـــم اندازهای موفقیت چندان خوش

بایســت ادراک مناسبی از در شــهر می . همگانآیندنمی

های شهر دانایی داشته باشند. سـودمندیشـهر دانایی و 

را درک نموده و  به اقتصاد دانایی ۴انتقالبایست آنها می

. از آگاه باشـــندارزش در گردش دانایی در این دوران از 

ها به عنوان این رو، در پنـاه چنین درکی اســـت که آن

ند هتبدیل شهر به یک شهر دانایی تالش خوادر حامیان 

توان جهـت ارتقاء مفهوم و می نمود. یـک ارگـان ویژه را
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این مفهوم در سطح مدیریت  آشکاریی بهبودی پیوسته

پژوهشی، مدارس و غیره  یشـهری، کسب و کار، جامعه

ـــامـانده ند انجام تواکرد. کارهایی که این ارگان میی س

های اطالعاتی، طراحی و دهد شـــامل ســـاماندهی گروه

های عمومی، چاپ اطالعات در رســانهپخش بروشــورها، 

های بح  و تبادل نظر و ارتقاء وابسته به وب و نشـسـت

تواند شـــهر را به باشـــند. این ارگان همچنین میغیره 

 عنوان یک جایگاه توریسم دانایی ارتقاء دهد.

 ـــتــای راهبردی دوم: حمــایــت بهبودی  و یــا راس

 در شهر فرایندهای مدیریت دانایی

ـــهر روی فراینـدهـای مدیریت دانایی  که در ش

ـــازیخلق دانـاییمـاننـد دهنـد )می به ، ، ذخیره س

ت بایس( میبررسی داناییو کاربرد و  گذاریاشتراک 

ـــعه قرار گیرند. در حقیقت، از  مورد حمـایـت و توس

ی یک آنجا که هدف نهایی، تالش کلی جهت توســعه

ــت، در تعریف می ــهر دانایی اس توان گفت که این ش

ـــته ـــتـای تقویـت پیوس ی فرایندهای تالش در راس

ه گرفت توان خردمدیریت دانایی است. از این رو، می

ـــتای راهبردی  کـه بنـابراین نیـازی بـه تـدوین راس

 ت وجودای نیست. با این وجود چندین فعالیجداگانه

 دارد که به صورت مستقیم با این هدف بستگی دارند

ـــهری، خلق  ی نوآوریی متحرکهخلق قوه)مانند  ش

های رســمی و غیر رســمی جهت به اشــتراک شــبکه

معرفی فرایندهای مدیریت دانایی در گـذاری دانایی، 

ـــوقبخش عمومی هــایی برای بــه ، فراهم آوردن مش

ـــبکــه ــایی، تقویــت ش ـــتراک گــذاری دان هــای اش

هـای عمومی، حمایت از جوامع عملگرا و کتـابخـانـه

باید به روشـــنی، انواع  ی شـــهر دانایی. کمیته(غیره

 ییدانا یهاتیفعال:  ۱۲ یرتصو
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ــی، دانایی )دا ــوص ــکار یا نهان، عمومی، خص نایی آش

و غیره( راکه باید مدیریت علمی، فنـاورانه، راهبردی 

ـــود تعریف نماید و تبادل، انتقال و حتی تجارت  ،ش

دانـایی را هماهنگ نماید. اولویت مهم دیگر، افزایش 

ـــهروند جهت تبدیل بارش بهمن  انظرفیت دانایی ش

 سودمند است.ه دانایی ب ،اطالعات

  ــوم: بهبودی ــتای راهبردی س ــاختدر راس  زیرس

 ICTشــهر و سطح دانش  (ICT)اطالعات  یرفناو

 شهروندان

ـــهر دانایی بر پایه ـــاختار یک ش ی کیفیت و س

بنیان گذاشــته دور آن  ی ارتباطاتاطالعات و شــبکه

ـــودمی نوری را با  که اجزاء فیبر)کابلی  . فنـاوریش

ـــیــار بــاال برای انتقــال داده هم  هــا درظرفیــت بس

ــاس  آمیزد(می ــاختاس ــب برای چنین زیرس ی مناس

ــبکه ــرفتهش ــت. ی پیش ــاختای اس فناورانه و  زیرس

ای شهر مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه نیاز شبکه

ـــد،  ـــت میباش ا و هیک تحلیل جامع از فعالیتبایس

ـــرمایه گذاری انجام گیرد. طراحی های مورد لزوم س

م است. ار مهاطالعات شـهری و سـیسـتم دانایی بسی

                                                 
1 Route Naviation 
2 Network Shopping 
3 Peer-to-Peer 

: ند دادتوان به هم پیومی گوناگون راهای هـایلمـد

مرکز تبــادل و مــدیریــت اطالعــات و دانــایی جهــت 

ـــتراک گذاری اطالعات گوناگون و  گردآوری و به اش

ستم اطالعات و دانایی عمومی برای یمنابع دانایی؛ س

، هواشناسی ۲ی خدمات عمومی مانند ناوبری راهارائه

ـــبکــهایلحظــه و اطالعــت پیرامون   ۱ای، خریــد ش

ـــتم امنیت اطالعات و فعالیت ـــیس های فرهنگی، س

ی افراد های نظامی. همهدانـایی جهت اطالعات واحد

ـــازمان ـــادی ی ردهر همهها، دو س های پلکان اقتص

بایســتی دســترســی با قیمت ارزان به این خدمات 

 داشته باشند. 

شهر باید سیاست آموزش مناسب و افزون بر این، 

ی همه ICTهـای کمکی کـه دانش و مهـارت برنـامـه

ــهروندان د تعریف نماید. این عوامل دهرا افزایش می ش

ـــکویپود  و در خلق تـار  توانمنـدی دانایی )مانند س

 های، اجتماعیهم کنش که شــبکه بندی و بر فناوری

ـــبکــه ســــازیمردم، فرهنــگ و ایــده  هــایی کــه ش

هدفمند و هوش انسانی  و ارتباطات ۴همتا - به - همتا

 گذارند.نماید( اثر میرا تسهیل می
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:  ۱۱ یــرتصـــــو
 عوامل و هــایژگیو
 هوشمند شهر کی
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  ــارکت و ــتای راهبردی چهارم: دلگرمی از مش راس

 ی شهروندانهیکسان هم نمودن درگیر

ـــکل ایده آل  ـــهرونـدی به ش  دارای حقوقهر ش

 ی دانایی زیر است:جامعه

 دسترس پذیری حقوق 

 اطالعاتی حقوق 

 آموزش و تربیت حقوق 

 مشارکت حقوق 

پهنای از طریق دســترســی به خدمات  این حقوق

، دســترســی به اطالعات عمومی شفاف، ۲باند گســترده

ـــندجامع، با درک پذیری فراوان و کاربر  ، آموزش ۱پس

مناسب به منظور سودمندی کارآمد از خدمات و دانایی 

مدیریت عمومی شفاف در تمام سطوح  و قابل دسترس

ــمیم گیری، تکمین می هر چند که اطمینان  ؛گردندتص

نمایند که نمیی دانایی، این را تضمین از حقوق جامعه

ی شــهر دانایی به صــورت فعال در توســعه شــهروندان

مشـارکت نمایند. در هر صورت، مشارکت آنان بایستی 

ارزش  ،های گوناگونیها به شیوهی آندر زندگی روزانه

                                                 
1 Broadband 
2 User Friendly 
3 Added Value 
4 e-government 

شــهری جذاب  پورتالافزوده بیافریند. برای مثال، یک 

را ارائه دهد.  ۴توانـد چنین خـدمات با ارزش افزودهمی

ـــایـت می ـــیوهاین س  ای یکپارچه نیازها وتوانـد به ش

ـــتجوهای آن ـــهروندان را در جس ها جهت انتظارات ش

ها جهت آمیختن در جوامع یـافـت اطالعات و میل آن

 گوناگون، پاسخگو باشد.

ـــهر دانایی درکیفیت وب  جذبه و خالقیت یک ش

 هاییتواند دارای ویژگیآن منعک  است که می سایت

ـــایت جهت  مانند یک پورتال واحد به جای چندین س

و مدرن و  دیداری یخدمات شهری و شهرداری، جذبه

باشد.  داشـتهرا  مؤثر ۳خدمات دولت الکترونیک یارائه

ــتعداد  ــاوی، اس ــارکت و درگیری مس تنها از طریق مش

 ینی انساخالق تمام بازیگران بهینه گردیده و ســرمایه

 گردد.مهار می ی آنهاناشکفته

  ،ـــتــای راهبردی پنجم: حمــایــت از پژوهش راس

 در کسب و کار و کارآفرینی نوآوری

ها بایستی ها، اقدامات و پروژهای از کنشمجموعه 

ـــود تـا پژوهش مورد حمـایت قرار گرفته و  طراحی ش
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های وابسته به دانایی کارآیی اقتصـادی شــهر در بخش

فراینــدهــای دانــایی افزوده  یــافتــه و کیفیــت یبهبود

و مؤســســات اقتصــادی به نوآفرینی  هابنگاه گردیده و

ـــونـد. پاره بـه کـارآفرینیترغیـب و  ای از تحریـک ش

ی مشورتی کمیته بر اسـاسراسـتاهای راهبردی ویژه )

تواند شــامل ( می۱۰۰۴در ســال  شــهر دانایی مونترال

                                                 
1 High Tech 

احــل آغــازین ر مرهــای درســـانیافزایش در کمــک 

ـــوالت بـا فناوری ، فراهم و خدمات دانایی  ۲برتر محص

ــیل بازار  ــطح باال جهت ارزیابی پتانس آوردن ماهران س

ـــب و کارهای جدید، درک بهتر و  برای حمایت از کس

ـــعــه  از بخش  (R&D)بــهبودی در پژوهش و توس

، تشــویق توســعه دهندگان جهت ســاخت خصــوصــی

 (KBUD) محور ییدانا یشهر یتوسعه یمفهوم وبچچار:  ۱۴ یرتصو
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برای کسب و  مرکز رشــدهایی که به عنوان ســاختمان

ـــات و کـار دانـایی عمـل می ـــس نمایند و جذب مؤس

باشــد. از های اقتصــادی نوآور به ســوی شــهر میبنگاه

سـوی دیگر، بخش خصوصی بایستی مسئولیت پذیری 

ها، درک خود را به صورت فعال در حمایت از این تالش

 نماید.

 های کسب و کار،در فعالیت مدیریت داناییپیوند 

انه و همکاری در نوآورهای ســرمایه گذاری بر روی ایده

ی از راستاهای حمایتی را شامل های، مثالبخش عمومی

 شوند.می

 در  راسـتای راهبردی ششم: تقویت بخش عمومی

 ارتقاء و ابقاء مفهوم

ای را در تالش برای نقش ویژه بـخـش عمومی

کشد. از این منظر، دانایی بر دوش می ی شــهرتوســعه

هایی بنیـادی، تعریف اقـدامات و فعالیت یـک اولویـت

ـــت  در  معرفی فرایندهای مدیریت داناییکه جهت اس

شوند. شهر منظور می های عمومیسازمان

بــازنگری عــالمــانــه بــا توان این امر را می

ـــعــه ـــترهفراگیر آخرین توس ی هــای گس

ایی و گزینش برترین ابزارها، مـدیریـت دان

 ها انجام داد.ها و روشتکنیک

ـــازمـان مـدیریـت دانـایی های در س

دهد( عمومی )که در هر سازمانی روی می

های تعیین ای از برتریمجموعـهتوانـد می

کننده وابســـته به عملکرد، اثر بخشـــی و 

ـــیــاری از )کــارآمــدی  ـــط بس کــه توس

ـــ ــان گس ـــگران و عملگرای ی ترهپژوهش

ـــده ارائه  اند(مـدیریـت دانایی برگزیده ش
 ینوآور ستمیس:  ۱۳ یرتصو
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ــا این وجود،   ،عمومی درگیر نمودن بخشنمــایــد. ب

 کارگیری مدیریت دانایی نخواهد بود. به به منحصر

همتایی را در بی تواند نقشمی مـدیریـت دانایی

ـــتراک گذاری دانایی  ارتقـاء و معرفی، کاربرد و به اش

بازی  گردد(کـه بـه عنوان کاالی عمومی قلمداد می)

توانـد دانـایی که به همچنین می کنـد. بخش عمومی

ــط بنگاه ــنتی توس ــورت س ــی ارائه ص ــوص های خص

                                                 
1 Property Rights 
2 Equity 

ـــوندنمی ی )مانند پژوهش در زمینه را فراهم آورد ش

هــای نــادر(. در نهــایــت، بخش عمومی در بیمــاری

باید قوانین اساسی  ،شــهر دانایی یهمکاری با کمیته

ــته به تولید دانایی، کاربرد و  ــتراک به وابس اری گذاش

آن را بـه منظور یافت تعادل حقیقی میان لزوم ارتقاء 

در  1مالکیتی دانایی )حقوقو دســترســی به  نوآوری

 ند.کتدوین  (2برابر تساوی حقوق

 “ییدانا شهر” مفهوم تکامل:  ۱۱ یرتصو
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  راســتای راهبردی هفتم: تقویت شــبکه ســازی و

با  و یا ی فعـاالن اجتمـاعیمیـان همـه افزاییهم

 اییدیگر شهرهای دان

تقویت شـبکه سازی رسمی و غیر رسمی و نیز بر 

های وابسته به میان ارگانها و هم کوشــیها هم کنش

 یتر زمینهدر درک گســـترده همگان رادانایی، نه تنها 

ـــانــد بلکــه تالش یــاری می مورد خلق، ذخیره در رس

 ،، کاربرد و ارزیابی داناییگذاری اشـــتراکبه ، ســـازی

 زیرســاختهای برآمده از . فرصــتکندایجاد میفزونی 

تنها در زمانی امکان پذیر  ی،شـــهر ICTی پیشـــرفته

نیروهای خود را به یکدیگر  ،اســـت که هر تالش فردی

های همیاری و کار مشترک پیوسـته و از طریق شــبکه

 د. بیابپیوند 

ـــتاب در فرایندهای مدیریت  از این رو، امکـان ش

بر  ،گردد. افزون بر اینو یــادگیری فراهم می دانــایی

تعریف، یک شــهر دانایی یک مفهوم جدا افتاده  ساســا

 نیست.

در همکاری با دیگر شهرها، مناطق و  ،گوهر مفهوم

 ها: شهر دانایی: بنیان ۱۶ یرتصو
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در نتیجه، پیوندهای اســـتوار و   هـا نهفته اســـت.ملـت

ــــارکــت ــــههــا مش ــــب و کــار، )در عــرص  ی کس

 شـــهرهای دانایی( با دیگر فرهنگی و علمی - اجتماعی

ها امکان تبادل دانایی و این مشارکت باشد.ضـروری می

را ده شـــده های آزموها، تجربیات و نیز درسنیز دیدگاه

ی توســـعهها در مســـیر های آنتالش در پیوســـت با

های میان شهرهای . پیمانکندهای دانایی ایجاد میشهر

رصـــدگاه شـــهرهای ”ی پیشـــاهنگ دانایی مانند پروژه

و کارایی باالی  با هدف افزایش ظرفیت نوآوری  1“دانایی

ی فعال از شـــهرها و مناطق شـــهر، با خلق یک جامعه

 اند.آموزند، شکل گرفتهکه از یکدیگر می دانایی

                                                 
1 Knowledge Cities Observatory (Entovation Group Alliance, 2004) 

  ــتای ــترس راس ــتم: افزایش در دس راهبردی هش

 بودن و سطح مهارت نیروی انسانی

در دســترس پذیری و  بر اســاسیک شــهر دانایی 

گیرد. در آن شکل می ی انسانیسـطح مهارت ســرمایه

ـــهر دانایی بر پایه ها ی افرادی که ظرفیتحقیقـت، ش

ـــئلهتوانایی ، خالقیـت را از  پیچیده و رهبری حل مس

. این چنین افرادی یابداساس میدهند، خود نشـان می

که به صورت مستقیم پیوستگی هایی نه تنها در بخش

ــوند )مانند فناوریدارند یافت می اطالعات( بلکه در  ش

ـــتره هـایی همچون هنر و طراحی و غیره نیز دیده گس

 شوند.می

ـــو ـــهر دانا ینقش دوگانه:  ۱۷ یرتص در  ییش
 (Intangible Economy) یراقتصاد لم  ناپذ
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ـــودمندیبـه  ،ای از مطـالعـاتمجموعـه  هایس

زیرا  ؛انداشــاره کرده نزدیکی فیزیکی کارگران دانایی

ب که موجکنـد تولیـد جوی می یاین نزدیکی فیزیک

 . در نتیجه درشودمیها ار ایدهشتفزونی در تولید و ان

هدف باید تقویت ســطح مهارت نیروی انســانی  ،آغاز

مهــاجر بــا  جــذب نیروی کــار ،مدو هــدفموجود و 

ی هاهای سطح باال باشد. راستاهای راهبردشایستگی

های دانایی د شــامل ارج نهادن بر داراییتوانویژه می

که شــهر هم اکنون دارا  باشــدی کارگزارانی و شــبکه

وی ی نیراست، سرمایه گذاری پیوسته بر روی توسعه

ســطح دانشــگاهی، تقویت انســانی، امتداد آموزش تا 

ــطح کیفیت باال جهت آموزش و تربیت  نهادهای با س

کــارگران دانــایی، فراهم آوردن محیط پرجــذبــه کــه 

شــوند، موجب جذب و نگهداشــت کارگران دانایی می

ـــاهنگهای آفرینش پروژه ـــامدگویی” پیش و  “خوش

ـــازی در” مهاجرین  برای  ۲هم آمیزی و یکپـارچه س

 .“شایسته

  ــتای راهبردی نهم: افزایش فراگیری و ویژگی راس

 شهر قومیالمللی و چند بین

ـــتگی اجتمـاعی ، عـامل حقیقتاً مهمی در همبس

                                                 
1 Integrating 

ی دانایی اســت. شــهر بایســتی به همه ی شــهرتوسـعه

ــا پ  زمینــه ــاگون، فرهنــگ و مردمــان ب هــای گون

ـــه ـــامد گفته و آنها را در راه انـدیش هـای متنوع خوش

سهیم کند. مردم بایستی شهر را  دانایی ی شهرتوسـعه

جذاب و تحریک کننده برای زندگی و  مکـانیهمچون 

 کار احساس کنند.

 ،تقویت ،تواند در توانمندسازیچنین محیطی می

که  های اجتماعیو سـاخت شبکه درگیر نمودن جامعه

ـــهر دانایی حقیقتاً مهم  برای نیل به موفقیت مفهوم ش

 .نمایدهستند، کمک 

، یک ح  یست شهریطح باال در زمشــارکت س

ــــت پــذیریزنــده بودن، جــذب کننــد و  گی، زیس

 محیطی را ،آفریند. شــرایط فیزیکیرا می دموکراســی

ی حیات عمومی و پذیری در عرصــهمشــارکت جهت 

هایی را برای مالقات، نشست، درگیر نمودن، نیز مکان

. دآورمیفراهم های مردم پیوست کردن و بیان اندیشه

 و هادر باروری متقاطع ایدهنقش مهمی چنین جوی، 

 . راستاهایکندبازی می فزونی پرشتاب جریان دانایی

راهبردی ویژه شــامل توســعه و ارتقاء شــهر به عنوان 

جایگاه در فهم، احترام و کارکرد موفقیت آمیز با دیگر 
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، افزایش و ارتقــاء هــا، پــذیرش تنوع فرهنگیفرهنــگ

 ،ی زندگیهای شــیوهشــهر و گزینه زیســت پذیری

باال، تشویق به مشارکت در ت همراه با مسکن با کیفی

ـــهری هـای فرهنگی، ارتقاء یک جامعهفعـالیـت ی ش

ـــهروندان ـــالم، خلق محیطی که ش  درگیر، فعال و س

ـــایش کنند، فراهم آوردن و  ـــاس امنیـت و آس احس

 ی غیرهای با کیفیت و فضاهای عمومنگهداشت پارک

، ســـرگرمی و رســـمی، افزایش کیفیت و تنوع ورزش

  باشند.، میشهری رویدادهای تفریحی

در اینجا این را باید گفت که هدف ما اشــاره به 

راستاهای راهبردی عمومی در یک شهر در حال گذر 

به یک شــهر دانایی اســت. نتایج شــناخت نخســتین 

ـــهر )هنگـامه ـــعیـت ش ی تعیین کننده ،ی اول(وض

ای اســت که این راســتاهای راهبردی با شــهر شــیوه

ــازگاری یافته و اولویت هر اقدام تداخلی ا رای ویژه س

ـــازمعین می ـــاخــتد. برای مثــال، س  و ICT زیرس

ای )راستای راهبردی سوم( های هر شـهر ویژهشـبکه

میزان رضـــایت بخشـــی  بهممکن اســـت هم اکنون 

بنابراین تالش اندکی مورد نیاز  ؛دنتوســعه یافته باشــ

بایســـت برای برآوردن این و اولویت کمتری میبوده 

ــود. دپیگیری  ،هدف راهبردی این منظر، تعریف  رش

 هایهای شهری و فرصتبستگی به ویژگی ،راهبردی

ــمیم گیری  مانند این؛ ای داردویژه که هم اکنون تص

ای نزدیک میزبان یک شــده اســت که شــهر در آینده

های المپیک ویـداد فراگیری همچون برگزاری بازیر

 باشد.

 ،دســتاورد هر کدام از این دســتاوردهای راهبردی

 انجامد: به دستیابی اهداف راهبردی زیرین می

 ییدانا شهر کی یهاییدارا:  ۱4 یرتصو
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ـــدت دانایی (۲ ـــاس ؛افزایش بار و ش گزارش  بر اس

ــهر دانایی مونترالکمیته ــورتی ش ــدت  ۲ی مش ش

دانایی در یک شــهر توســط ســه جزء مهم تعیین 

 گردد:می

o اهدانایی توسط دانشگاه ؛ی تولید داناییدرجه ،

ــــب و کــار و  ـــی، بخش کس مرکز پژوهش

. شــود)مانند هنرمندان( تولید میآفرینندگان 

 هاینوآوری هنیرومنـد دانـایی بیـک جریـان 

                                                 
1 Monteral Knowledge City Advisory (Committee, 2003) 

 شود.فناورانه، نهادی و سازمانی منجر می

o آمیزی و کــاربرد انواع جــدیــد آهنــگ درهم

این موضــوع به ظرفیت و توانایی شهر  ؛دانایی

که پیوسته از انواع دانایی جدید و عملکردهای 

ـــود،  ـــودمند ش ـــان داده و نوین س  توجه نش

ـــتگی به فهم انواع دانایی جدید و توانایی  بس

های ســازمانی ســازی آنها در فعالیت یکپارچه

 دارد.

 ییدانا شهر یلیتحل چارچوب:  ۱۳ یرتصو
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o ـــم انـداز میزان پخش و  ؛چرخش دانایی چش

دانایی به عنوان  انتشــار و به اشــتراک گذاری

ـــدت تعیین کننده عـامـل ی دیگری برای ش

 گردد.در یک شهر دانایی قلمداد می دانایی

ـــتـای راهبردی، در بهبودی یـک یا چند  هر راس

 ایییاد شده در باال و در نتیجه افزایش شدت دان عامل

 نماید:می شهر، مشارکت

 کراتیک نمودن فرایندهای مدیریت داناییودم □

ـــترده و یا ـــارکت گس ـــهروندانمش در  ی ش

 فرایندهای مدیریت دانایی

دانایی  اشـــتراک گذاریپخش و انتشـــار و به 

ــههم ــی هروندانی ش ــترس ، فراهم آوردن دس

گران بـه تســـهیالت اطالعاتی و روزآمد و غیر

ی آموزش و جامعه پیوســـته، تضـــمین حقوق

 : چارچوب تحلیلی ۴۰ یرتصو
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ها و دانایی، مشــارکت یکســان در نشــســت

هــا، فراهم آوردن خــدمــات دولــت گفتمــان

ــــت الکترونیــک هــایی جهــت بهبود و فرص

حکمرانی، فراهم آوردن محیطی معنادار، درک 

ها )که از پـذیر و یـادگیرنـده و غیره. تمام این

راســـتاهای راهبردی پیشـــنهادی انجام پذیر 

ی مشارکت یکسان و هسـتند( تضـمین کننده

تمـام شـــهرنـدان در فرایندهای  یگســـترده

 باشند.میمحور شهر دانایی  ناییمدیریت دا

 تقویت محیط کسب و کار □

راسـتای راهبردی پنجم، اختصاص منحصرانه 

ی کسب و کار در عرصه به حمایت از نوآوری

ـــتاهای راهبردی دیگر  و کارآفرینی دارد. راس

نیز بــه خلق محیطی کــه منجربــه نوآوری، 

ید و باال، تول با شایستگی ی نیروی کارتوسعه

 دانایی جدید و غیره دارد، به اشــتراک گذاری

محیطی  ارتقاءپردازند. تمام این عوامل در می

عملکرد خود را نشـــان آن در  هاکه شـــرکت

نموده و ابزارهای الزم را جهت  شرکت اندداده

ـــاد داناییبقـاء در زمینـه  محور ی یک اقتص

                                                 
1 Carrilo 

 آورند.رقابتی فراهم می

ـــکاف دیجیتالی” جایگزینی □  فراگیری”با  “ش

 “دیجیتالی

ـــنهادی، خلق  یـک هدف بنیادی راهبرد پیش

های نوین و ارتقاء  ICTمحیط مســـاعد برای 

سواد و مهارت که های آموزشی است سیاست

ICT همچنین د. ندهرا افزایش می شهروندان

و ها دســترســی ارزان و یکپارچه به فناوریبر 

 .دشوهای کمک کننده نیز پافشاری میبرنامه

جای خود را  “شکاف دیجیتالی”این شیوه،  با

 هایسودمندی داده و “فراگیری دیجیتالی” به

 هویدا اعضاء جامعه تک تکدر جریان فناوری

 د.نگردمی

ی پایدار بیشتر. هدف نهایی شـهر یتوسـعه □

ی شـــهر دانایی، توســـعه یافتگی به شـــیوه

ــه ــاددانایی، ایجاد عدالت در عرص و  ی اقتص

ـــخگویی اجتمــاعی ، ۲اســـت. کــاریلو پــاس

ـــهرهای دانایی را یک نقطه ی پـدیـداری ش

های نشانه بر اساس، عطف در تکامل انســان

 ای کنونی نامید.توسعه هایناپیوستگی مدل
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 ؛دانستاو همچنین بقاء در زمین را در خطر 

 هایی به پایانچنین ناپیوســتگیآن که  مگر

ـــنـد. انجـام چهار هدف راهبردی  که به رس

شهر و  یتوسعهدر تواند می ها پرداختیمآن

ای دســتیابی به اقتصــادی عادالنه و جامعه

ـــتر پایدار مؤثر  ـــخگو و در نتیجه بیش پـاس

 د.نباش

ی سننوم: آفرینش یک طرح عملیاتی هنگامه

 جامع

 ،به آفرینش یک طرح عملیاتی جامع ،این هنگامه

 ، اختصاصدرک راستاهای راهبردی تعریف شده جهت

، ، در همراهی با دولت محلیی شهر داناییدارد. کمیته

باشند. می ۲آمادگی و اجرای این طرح عملیاتی مسئول

زم ال یکی از وظایف، تعریف تغییرات نهادی و ســیاسی

 مانند: ؛است

 د ورمحیط قانون گذاری باید برای انواع تداخالت م

ر شه یچنانچه نباشد کمیته ؛لزوم مناسـب باشـد

محلی و مل ی باید تغییرات مورد  ، حکومتدانـایی

نیــاز در قوانین و قــانونگــذاری را تعریف و ارتقــاء 

 دهند.

                                                 
1 Action Plan 

 ممکن است نیاز به  دولت محلی ســاختار سیاسی

ـــد. برای مثــال، پــاره ـــتــه بــاش ای از تغییر داش

ر ی شهها و قدرت ممکن است به کمیتهمسئولیت

 انتقال یابد. دانایی

  این خطر وجود دارد که بعضــی از افراد از ظرفیت

 نامشروع شـهر برای نفوذ سـیاسی مدیریت دانایی

استفاده  یا تجاوز به حریم خصــوصــی شــهروندان

ببرند. بنابراین، تقویت نهادها و مقررات وابسته به 

ـــت. طرح عملیاتی مـدیریـت دانایی مورد ن یاز اس

های ویژه جهت پیاده سازی )رهیافت شامل پروژه

ـــاسجهـت یـافته  ـــعه بر اس  یپروژه( و نیز توس

ـــاسفراینـدهای ویژه )رهیافت جهت یافته   بر اس

به صـــورت  باشـــد. هر پروژه یا تداخلفرایند( می

 شود.انه گزیده شده، طراحی و آماده میعالم

ای هـا بـایـد در هنگـام طراحی بـه گونهاین طرح

 ی داناییپیوســته به اشــتراک گذاریامکان باشــند که 

های . از این رو، شــبکهنمایندها را فراهم وابســته به آن

هــا و ی ممکن اســــت در پیرامون این پروژهگیریــاد

خلق شوند. طرح عملیاتی چند ساله است. با  ،فرایندها

و اقدامات  هاتعداد عناصــر فراوان )پروژه گرفتن در نظر
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ـــت که عملیات  بر تـداخلی(، الزم اس

ــــاس ــــده در  راهبرد اس تعریف ش

ـــینهنگامه ـــنجی ، ی پیش اولویت س

این شیوه، یک طرح عملیاتی  شوند. با

هر  ،باید آماده و توســـط دولت محلی

 ساله مورد تکیید قرار گیرد.

مناسب  بدون شــک، تکمین مالی

ـــت، منـابع اجتماعی و  مورد نیـاز اس

 عملیات مالی شامل:

 و مل ی  از دولت محلی اعتبار مالی 

 تمهیدات مالیاتی جدید 

 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

 المللیبین اعتبار مالی 

  فهم قابلو تقویت توریسم، از طریق تبلیغ مناسب 

ی بعدی، در نهایت، پیش از گام نهادن به هنگامه

بایستی عوامل احتمالی و خطراتی  ی شهر داناییکمیته

ود وجه که مشکالتی را در پیاده سازی طرح عملیاتی ب

ات د. به اثبدر نظر داشته باش به شکل عالمانه ،آورندمی

 یتوانند به دایرهکه بسیاری از شهرها نمی ه استرسید

ـــهرهـای دانـایی ورود یابند؛ های ر چند که تالشه ش

ـــمگیری را برای نیـل بـه این هدف  . اندانجام دادهچش

 عوامل شکست احتمالی شامل:

 ناتوانی در نگهداشــت نیروی انســانی با شایستگی 

و فراهم  شهروندانهای باال، برآورد چشــم داشــت

 ش برای زندگیآوردن محیط پرکش

  کارگران داناییناتوانی در جذب 

  یکپارچه سـازی و درهم آمیزی مصنوعی ساکنین

 و کارگران دانایی

 و  تــککیــد نــاچیز بر کیفیــت و شــــدت دانــایی

 ییدانا شهر کی ییهاهیال:  ۴۲ یرتصو
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 فرایندهای مناسب مدیریت آن

 غیر مدرن و غیرههای توجه فراوان به زیرساخت 

 : پیاده سازیی چهارمهنگامه

تعهد به مشـــارکت در پیاده ســـازی نفعی هر ذی

ـــط های عملیـات، اقـدامات، پروژه ـــده توس تعریف ش

ت های مشارکنفعذی ها و، ارگانی شــهر داناییکمیته

ـــرکــت و دیگر ارگــان کننــده، دولــت محلی هــا و ش

ی شهر کمیته .داردرا های خصــوصــی و عمومی کننده

 دانایی و دولت محلی مسئولیت برای:

 های هماهنگی کلی پیاده سازی و حمایت از ارگان

در برابر هر مورد یا مشکلی  ،هانفعگوناگون یا ذی

ــاز وکار  ــت برخیزد. بنابراین یک س که ممکن اس

 ی پارامترها مورد نیاز است.پایش روزانه برای همه

 ـــبکـهبرقراری ارتبـاطـات ـــامـانـدهی ش و  ها، س

ــارکت ــبکه نفعن ذیبیها مش های کلیدی. این ش

ــت ــروری اس ــیار ض ــازی بس ــیاری از  .س زیرا بس

ـــورت میان ها پروژها، اقدامات و هـعملیـات به ص

های فراوانی درگیر هستند. نفعذی بخشـی بوده و

آفرینش افزایی در گرایی و همارتباطات خوب و هم

 .هستندبرای موفقیت مؤثر  ،شرایط مورد نیاز

  شــهر همکاری با ارگانی که مســئول ارتقاء مفهوم

ها، ز طریق سـاماندهی رویدادها و نشــستادانایی 

ها و دیگر اقدامات است. در این هنگامه، جشنواره

ـــهرونـدانمفه گردد. عادی پدیدار می وم برای ش

باید برای پدیداری و تالش چشــمگیری  ،بنابراین

 در دستکه  یهایعملیات و فعالیت عمومی یافتن

 صورت بپذیرد.  ،اجرا است

 ـــودمنـدی ی ها برای همهاطمینـان از جریـان س

ـــهروندان ـــودمند ؛ش که آغاز به پدیدار هایی یس

ـــدن می ـــوی تماممی کننـدش ـــت بـه س  بـایس

 .داشته باشندجریان  ،های احتمالینفعذی

 گیری/ ارزیابیی پنجم: اندازههنگامه

یری گبسیار ضروری است که پیشرفت کار را اندازه

مورد  ،نموده و کارایی شــهر به عنوان یک شــهر دانایی

 ای از، مجموعهی شــهر داناییارزیابی قرار گیرد. کمیته

ـــاخص تعیین ی اول( امهدر آغـاز تالش )هنگ هـا راش

 نماید.می

 ها شامل:هایی از این شاخصنمونه

 برای راستای راهبردی اول 

عاتی برای های اطالتعـداد رویـدادها و گردهمایی

؛ تعداد شهروندانی که در ارتقاء مفهوم ســاماندهی

ـــدی از  ـــارکـت کردند؛ درص این رویـدادهـا مش
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شــهر دانایی  پیشــاهنگی که از پروژه شــهروندان

های وابسته به وب، ؛ تعداد تاالر گفتماندآگاه بودن

 یرادیو تلویزیون وابسته به پروژههای تعداد شبکه

ــاهنگ ــته به ؛ تعداد آگهیپیش های بازرگانی وابس

 های عمومی.رسانه یآن در عرصه

 برای راستای راهبردی دوم 

ـــتـه به روندهای مدیریتتعـداد پروژه  هـای وابس

ای ههای شهر؛ تعداد پورتالتعداد کتابخانه ؛دانایی

 وب شهری 

 برای راستای راهبردی سوم 

ـــتردهباند با پهنای  ی ارتباطاتهزینه  ؛ تعدادگس

در مقابل تعداد کلی  ارتباطات با پهنای گســـترده

ـــال به اینترنت ـــبت اتص  ،ارتباطات اینترنتی؛ نس

 کسـب و کار، مسـکن و مدارس؛ درصد شهروندان

 ای.با سواد رایانه

 برای راستای راهبردی چهارم 

 ؛ی شهر داناییدرگیر در کمیته دانتعداد شــهرون

ـــهر دانایی با هـایی کـه کمیتهتعـداد زمـان ی ش

ـــورت نموده؛ تعداد جـامعـه ـــهرونـدان مش ی ش

                                                 
1 Venture Capital 
2 Start Ups 
3 Patents 

ـــایت ـــهری؛ نرخ  بـازدیدکنندگان از وب س به ش

رائه ا دولت الکترونیکی و خدمات دانایی کارگیری

 .شده از طریق وب سایت

 برای راستای راهبردی پنجم 

؛ تکمین اعتبار ۲ی خطر پذیرسـترسـی به سرمایهد

ــب و کارهای آغاز یابنده ــده برای کس ؛ 2فراهم ش

ـــب و کارهای آغاز تعـداد فناوری های برتر و کس

و  ؛ تعداد کســبکاریبییابنده با دانایی برتر؛ نرخ 

ــاکنین  ــد س کارها و کارمندان در هر بخش؛ درص

میزان  در کسب و کار شهر؛ لی اسـتخدام شدهمح

ـــده در ؛ تعداد مقاال۴اختراع ثبـتحق  ت چاپ ش

 مجالت علمی.

 استای راهبردی ششمبرای ر 

ـــازمـان های عمومی که معرفی شـــده و تعـداد س

های در رهیافت را هـای مـدیریـت دانـاییتکنیـک

 پیشــاهنگهای برند؛ تعداد پروژهمی مربوطه به کار

ــته به تولید، کاربرد و به  جهت تعریف مقررات وابس

دانـایی؛ میزان رضـــایت مندی  اشـــتراک گـذاری

 از خدمات عمومی شهروندان
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 KBUD محور ییدانا یشهر یتوسعه یهاشاخص:  ۳جدول 

 هاشاخص هاشاخص مجموعه بندی شاخصگروه شاخص ترکیبی

 تولید داخلی خام های اقتصاد کالنبنیان ی اقتصادیتوسعه ی شهری دانایی محورتوسعه

 بین المللی عمدههای شرکت

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 پذیری شهری رقابت

 اقتصاد نوآوری محور های اقتصاد داناییبنیان

 پژوهش و توسعه

 ثبت اختراع

 منبع کارگر دانایی

 سرمایه گذاری بر آموزش های انسانی و اجتماعیسرمایه فرهنگی - اجتماعیی توسعه

 ی مهارت تخصصیپایه

 شهرت دانشگاهی

 دسترسی به پهنای باند گسترده

 تنوع فرهنگی تنوع و استقالل

 شهری تحمل

 اجتماعی -وابستگی اقتصادی 

 سطح بیکاری

 اجتماعی -وابستگی اقتصادی  ی شهری پایدارتوسعه زیست محیطی -ی شهری توسعه

 پایدار کاربرد حمل و نقل

 اثر زیست محیطی

 فرم شهری و تراکم

 کیفیت زندگی و مکان کیفیت زندگی

 ی زندگیهزینه

 امکان خانه دار شدن

 ایمنی فردی

 کارآمدی حکومت و طراحی حکومت ی نهادیتوسعه

 دولت الکترونیکی

 طراحی راهبردی

 نشان تجاری شهری

 کارآمد رهبری و حمایت رهبری

 مشارکت راهبردی و شبکه سازی

 درگیر نمودن جامعه

 و برابری همبستگی اجتماعی
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 برای راستای هفتم  

های رسمی همکاری میان تعداد شبکه

و  پیشاهنگهای بخشــی؛ تعداد پروژه

ـــی؛ تعــداد  رویــدادهــای میــان بخش

مشترک با دیگر  پیشـاهنگهای پروژه

های جهانی شـــهرها؛ درصـــد پایتخت

ـــترس از طریق راه  یعمـده قابل دس

 مستقیم هوایی

 برای راستای راهبردی هشتم 

 نــرخ افــزایــش دانــش آمــوخــتــگــان

 یهزینه شدهمبلغ دانشگاهی؛ میانگین 

ــوار جــهــت آمــوزش؛ درجــه ی خــان

ــیالت و مهارت مهاجران؛ د ــد تحص رص

ــد نیروی کار ــتخدام ش  ه در فناوریاس

 های با دانایی برترو بخش برتر

 برای راستای راهبردی نهم 

هنری،  - های فرهنگیتعداد جشــنواره

ــرت ــی، کنس ی ها و غیره؛ درجهرویدادهای ورزش

ی مشارکت مهاجران؛ ؛ درجهمشــارکت شهروندان

بر توانـایی برگزاری رویـدادهـا؛ تفکیـک رویدادها 

که در  یفرهنگ افراد؛ نســـبت هنرمندان اســـاس

ــهر کار می ــده از  هزینهمبلغ کنند؛ میانگین ش ش

و  هــای تفریحیدرآمــد خــانوار جهــت فعــالیــت

ســرگرمی؛ تعداد بازدید کننده و توریست و درک 

 مد شهر از توریسمها از شهر؛ درآآن

 که دارد وجود ییدانا یشـــهرها ییکارآ یبرا عمده شـــاخص چهار:  ۴۱ یرتصـــو
 .دهندیم پوشش را یفرهنگ عوامل یابیارز تا محض یاقتصاد یهاشاخص
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به جز چنین ارزیابی کم ی، یک ارزیابی کیفی نیز 

ــت. ارگان ــته مورد نیاز اس ــتی گماش های ارزیابی بایس

ی پیگیری نزدیک اقدامات، عملیات ها وظیفهشوند. آن

سازی را دارند. نتایج های گوناگون در حال پیادهو پروژه

 اساسبر در پایان هر سال  یهر طرح عملیاتی ســاالنه

ـــاخصهـای ارگانگزارش های های ارزیابی کننده و ش

 گیرند.مورد بررسی قرار می ،پیشرفت

این ارزیابی، به عنوان راهنمای آماده ســازی طرح 

 رد.یگسال آینده مورد استفاده قرار میعملیاتی 

 

 2منظرهای افقی

ـــویر  ـــده  ۲۳همانگونه که در تص نمایش داده ش

ــکل افقی در هر  ــت که به ش ــت، دو منظر دیگر اس اس

 نمایند:نقش ایفا می ،هنگامه از روش شناسی

 هانفعذی و ی شهروندانهمه آزادمشارکت  (۲

یک شــهر دانایی بدون  یامکان ندارد که توســعه 

ـــارکت  ـــهروندان آزادمش ـــاوی تمام ش و  و مس

هر هنگامه از توســـعه فراهم شـــود.  ردها نفعذی

ـــارکت آنها نباید به بیان دیدگاهم ها و نیازهای ش

                                                 
1 Horizontal Aspects 
2 e-voting 

 ها درآنان منحصر شود بلکه درگیر شدن فعال آن

ها بسیار مهم تصمیم سازی و پیاده سازی فعالیت

. به همین دلیل، آنها به صورت اعضاء یکسان است

ـــهر داناییدر کمیته ـــارکت می ی ش نمایند. مش

ــده در  را های گوناگونیروش برای اهداف گفته ش

ــاال ــمــی ب رأی دهی  . مــاننــدکــار برده توان ب

های تحت ، رأی گیری و پرســشــنامه۱الکترونیکی

ــاالرهــای گــفتمــانی مجــازی و حقیقی،  وب، ت

 .ها، رویدادهای موضوعی ویژه و غیرهجشنواره

 و اجتماعی و تعهد سیاسی رهبری (۱

 و ی دیگر برای موفقیت، بیان رهبریشــرط عمده

 آشکار است. شهروندان و اجتماعی تعهد ســیاسی

ـــتره رهبری، ی مــدیریــت انتظــار دارنــد کــه گس

شهر به عنوان یک شهر دانایی را  خواســت و میل

ح باالتر وو به ســطدفاع نموده  از آن وداده ارتقاء 

ند. این سطح آشکار گیران برسا و تصمیم حکومت

شهر و  به صــورت پیوسته با دولت محلی ،یررهب

 گردد.فراهم می رهبران بخش خصوصی

یکی یا  از رهیافت روش شــناســانه، در هر هنگامه



 

71 

ره )خلق، ذخی ی مدیریت داناییبیشتر فرایندهای حلقه

، ارزیابی و کاربرد دانایی( ذاری، به اشـــتراک گســـازی

دانایی  ،ی اولدهنـد. برای نمونـه، در هنگـامهروی می

ابی قرار گرفته و پیرامون شهر مورد ارزی شـکارنهان و آ

یی جدید پیرامون وضعیت آن به عنوان جهت تولید دانا

ی در هنگامهرد. یگقرار می استفادهمورد  ،شـهر دانایی

دوم، این دانش جــدیــد در میــان 

ـــتهــا نفعی ذیهمــه اک ربــه اش

شود و به منظور تولید گذاشـته می

ـــته به راهبردی  دانایی جدید وابس

 رفتهگبه کار  گرددکه باید پیگیری 

ی پنجم، دانایی شود. در هنگامهمی

ــکار نوینی که در هنگام  نهان و آش

ـــ ی عملیاتی امـهازی برنـپیـاده س

سـاالنه خلق شده است به اشتراک 

منظور آماده  گذاشـــته شـــده و به

عملیاتی سال آینده ی سازی برنامه

ــابی قرار می گیرد. این مـورد ارزی

ـــتی حلقه ی مدیریت دانایی نبایس

در هر هنگامه ناکامل رها شود زیرا 

ـــواری هــای مــوجــب ایجــاد دش

شود. برای نمونه می اجرای برنامهچشمگیری در هنگام 

ـــتر نهان ،ی اولدر هنگامه ـــکار و بیش  که) دانایی آش

ه ب اگر (وضــعیت کنونی شــهر خلق شده استپیرامون 

ــورت  ــب ص کد گذاری و ذخیره نگردد، امکان به مناس

و ها جهت کاربرد مؤثر نفعذی اشتراک گذاری در میان

ـــود؛فراهم نمیتولیـد طرح راهبردی  یا اگر چنانچه  ش

 کمی و ستیب قرن در ییدانا یشهرها یهایژگیو از یاپاره:  ۴۴ یرتصو
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 به صورت ،ی پیاده سازیدانایی تولید شـده در هنگامه

ــته  ــتراک گذاش ــته ذخیره و به اش ــود، آنگاه نپیوس ش

شــد. در نتیجه، یک ارزیابی نتایج مشــکل ســاز خواهد 

ـــهر داناییی کمیتههدف اولیه ـــت که از  ی ش آن اس

 ناطمینا ه،هر هنگامدر یریت دانایی ی مدتکمیل حلقه

 . (۲۴) حاصل کند

ـــعهبر بدین منظور، نگرش عالمانه  ها آخرین توس

ی مدیریت دانش ضروری است. این نگرش، در گسـتره

ـــی و ابزارهایی را برای فزونی  ـــناس چارچوب، روش ش

آورد.مناسب فرایندهای مدیریت دانش فراهم می



 

 چهارمفصل 

 و شهرهای دانایی هادانشگاه
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ـــال ـــگـاهدر س به عنوان یک  هاهـای اخیر، دانش

عنوان  بهبه دلیل توانایی آنها )زیرساخت کلیدی دانایی 

ت در حمای (سکوی تولید، تجاری سازی و انتقال دانایی

ا هاند. در زمانی، دانشگاهقلمداد شده از شهرهای دانایی،

کردند که تنها به توصــیف می ۲های عاجرا همچون برج

ـــنتی می میـکآکـادآموزش و پژوهش  پرداختند و س

ـــبـت  ـــهتعهـدی را نس ـــای پیرامون عرص های به فض

ـــادی ـــت می اجتماعی - اقتص کردند، که در آن زیس

ـــاس نمی ـــاد احس  دانایینمودند. ام ا با پدیداری اقتص

ای به ها به صــورت پیشرفتهدانشــگاه ، هم اکنونمحور

هـای نیرومنـد دانـایی، تغییر در دانش، رانپیش عنوان

تر، به مهم ههای خالقانه و از همو دیگر گستره فناوری

ــعهعنوان گذرگاهی برای  ــهرتوس  ،محور ی داناییی ش

                                                 
1 Ivory Towers 
2 Knowledge Sector 
3 Henry and Pinch 

 فعاالن اصلیها به عنوان شـوند. دانشــگاهنگریسـته می

ـــوب میفراینـد تول جا که گردند و از آنید دانایی محس

ـــدورهای ددر تمام مدل ۱بخش دانایی جای  ن زاد رش

توان بخش دانایی را به صورت انباشتی از تمام دارد، می

ی اقتصاد توصیف نمود. از این رو، ها در عرصهدانشـگاه

های اندیشـــه ا کهم یی پیچیدهها در جامعهدانشـــگاه

ـــد،میبه چالش را خلق و خرد موجود نوین  نقش  کش

 (.۲۷محوری دارند )

، شهرهای موفق ۴مطالعات هنری و پنچ بر اسـاس

ــد ــه با رش نهفته در جوامع دانایی که  های داناییخوش

گیرند، مورد حمایت قرار می هاعمدتاً از سـوی دانشگاه

 (.۲4د )نپیوند دار

 اهاری از دانشگاهیدر حقیقت در ســراسر دنیا، بس
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ـــم انداز های عملیاتی و برنامه ، راهبرددر تـدوین چش

تبدیل شدن به شهرهای دانایی  جهت) شـهرهای خود

و تکاپو کنش دربه صــورت مســتقیم  ( محور شــکوفا

 .هستند

که  ۲در ملبورن ی داناییســرمایه تردفبرای مثال، 

ملبورنی بنیان گذاشــته شــده  توســط هشــت دانشــگاه

و بخش  با شورای شهر، بخش دولتی، آکادمیک ،اسـت

در ارتقاء جایگاه محلی و جهانی ملبورن  ،کســـب و کار

                                                 
1 The office of knowledge capital in Melbourne 

 نماید.تالش می ،به عنوان یک شهر دانایی

 ی راهبردیتدوین برنامهنقش افزون بر  هادانشگاه

 و مسئولیت پرورش کارگران داناییی، ی شــهرتوسـعه

هـا و دانـایی جدید و نیز به ی مهـارتتولیـد مجموعـه

در صنایع، محصوالت و خدمات نوین  مرکز رشدعنوان 

ـــاد دانـاییدوران  را بــه عهـده دارنــد. این  محور اقتص

ها را به بازیگران کلیدی ، دانشگاهمرکز رشـدیظرفیت 

ـــعه ـــهری دانایی محوردر فرایند توس  یو تغذیه ی ش

 عیصنا گرید در شغل هر یازا به محور ییدانا عیصنا در شغل ۲۱ تعداد ؛۲۳۳۱-۱۰۰۱ یهاسال ی ط در یکل اشتغال در رییتغ:  ۴۳ یرتصـو
 .است آمده وجود به
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ـــهرهـای دانایی مبدل  نموده ش

 (.۲۷است )

به زبان دیگر، هم آهنگ با 

 وتغییر در تفکر تولیــد دانــایی 

ـــت نوآوری ـــیـاس ، مکموریت س

ـــگـاه ـــتگی با  هـادانش در پیوس

ــت آنها نیز تغییر  جغرافیای زیس

نموده اســت. به صورت سنتی و 

نیز پســــامــدرن، چهــار مــدل 

ا ب پیرامون پیوســتگی دانشــگاه

ها محیط پیرامونی و زیســت آن

تصـــور شـــد. ما با دو متوان یم

هــای مــدل اول در طول دهــه

ایم ولی گذشــته آشــنایی داشته

های نوپدید است که در رم از مدلهای سوم و چهامدل

 یم.شومی رو در ها روبا آن محور دوران اقتصاد دانایی

 

 مدل اول: دیدگاه وسواس گرایانه

برجســتگی  1همبولتی این مدل در تی  دانشــگاه

ی بحرانی را از دانشگاه یک فاصله ،مدلدر این  .داشت

                                                 
1 The Humboldtian University 

خود برای  و اجتماعی محیط زیسـت اقتصادی، سیاسی

ــیل ارد دنوآورانه و منتقدانه نگه می بهینه نمودن پتانس

از ســوی  در این مدل یک ســو بوده و داناییانتقال و 

 اهدر جریان است و دانشگاه هانفعذی دانشگاه به سوی

پردازند. این بـا دید جهانی به امر آموزش و پژوهش می

ـــگاه ـــیاری از  )برج عاج(، هامنظر دانش ـــوی بس از س

 هنگامه چهار در یهلند یدانشگاه یها یپرد یتوسعه:  ۴۱ یرتصو
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ولی گذشــت  ؛اســتشــده منتقدین به چالش کشــیده 

که این مدل نگرش دانشگاه داد زمان نیز نشان خواهد 

ــودمندی در خود ،پیرامونبه محیط  های پایداری را س

 به ارمغان خواهد آورد. مدت درازدر  برای جامعه

 

 مدل دوم: دیدگاه اجتماعی

ـــگاه ،این مدل رد تا در یک نماید تالش می دانش

ـــود تا نیازها و  هماهنگای گفتمان با فعاالن منطقه ش

شــود. نقش عمومی دانشگاه در ها را جویا پاسـخ به آن

ی تر به دانایتوانایی آن در دسترسی گسترده ،این مدل

ـــودمندی ـــتردهو س تری از افراد های آن در طیف گس

اولین نهادی است که  دانشگاه ،از این رو .اســت جامعه

های آینده و در راه شــناسایی و تعریف توسعه و چالش

ـــائل راه حـل یارائـه ـــکالت پیچیدههای مس  یو مش

 دارد.گام برمی ،جامعه

 

 مدل سوم: دیدگاه خالقانه

به عنوان نهادی که باید  دانشگاهبه در مدل سوم، 

ضرورتاً به بهینه سازی و پرورش پتانسیل خالق افراد و 

ــته میگروه ــازی ها بپردازد، نگریس ــود. این بهینه س ش

منابع، زمان و فضا برای  یممکن است اغلب شامل ارائه

ـــدهای غیر قابل انتظار و پرخطر پژوهش که نتایج  باش

ــعه های بیرونی را آن از لحاظ اثر بر منطقه و دیگر توس

ـــگــاه  ،توان پیش بینی نمود. در این مــدلنمی دانش

پذیرای یک ارتباط تحریک آمیز دو سویه و حمایتی با 

ه ندیگر فعاالن منطقه در یک هدف مشترک جهت بهی

های خالقانه و فراهم نمودن شرایط برای چنین فعالیت

آوردن یک محیط پرآفرینش اسـت. اعضــاء دانشگاه در 

ــرکاء  ،این مدل ــتجوی گفتمان زنده با دیگر ش در جس

ـــنـد تـا بیرونی می مورد  یجرقه و منظرهای تازهبـاش

ـــترهعالقه ی ظهور یافته و اجازه ،های خود و دیگر گس

ـــیل خالقانه به ـــورت کامل  پتانس امکان خودنمایی ص

 بیاید.

 

 مدل چهارم: دیدگاه میانه روانه 

همچون نهادهای  این مدل، دانشـــگاه بر اســـاس

یگر ز دا ،دیگر نیز یک نهاد دانایی محور است که از پایه

هر چند متفاوت نیست؛  کسـب و کارهای دانایی محور

اد تر از افروســیع ایهر و گســترکه احتماالً تعداد بیشــت

 خبره را در اختیار دارد. در این مدل، دانشگاه پیوستگی

ـــت خود  ـــورت تبادل دانایی و را بـا محیط زیس به ص

 ند.کبا دیگر نهادهای منطقه تعریف می داناییکارگران 
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به عنوان یک فعال  ها، دانشگاهاهدر تمام این دیدگ

ــعه ومرکزی   ایی منطقهنه یک موتور کلیدی، در توس

شــود. البته باید این را یادآور شــد که هر نگریســته می

یا آکادمیســین دانشگاهی، دانشـگاه، بخش دانشـگاهی 

ـــت یکی یـا ترکیبی از این مـدل را برای هـا ممکن اس

ـــیف  ـــتگی خود با محیط پیرامون برگزیند. توص پیوس

ــاختاری  ــم اندازهای در برگیرندهها این مدلس ی چش

هر تواند با یک شگوناگونی است که چگونه دانشگاه می

( و هر کدام از این ۲۶دانایی نیز در گفتمان قرار گیرد )

توانند تا حدی در گفتمان تولید، پخش، به ها میمـدل

به کار  اقتصادی جهت رشــد کارگیری دانایی و نوآوری

 آیند.

حمایت  ، بادر ساخت شهرهای دانایی هادانشــگاه

ـــهای و پدیداری منطقه نوآوریهای از نظام های خوش

ن در برانگیخت ،پذیر رقابت و موفق صــنایع دانایی نوآور

از نظر بسیاری از نمایند. مشارکت می اقتصــادی رشــد

 محور ییدانا یدیتول خدمات و عیصنا در یصنعت یهاخوشه ستون هشت:  ۴۶ یرتصو
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ـــگــران، ــابع  پژوهش نــقش مهم من

ای ویــژه در بــرانگیختن مـنـطـقــه

هــای نوآورانــه و رقــابــت توانمنــدی

ـــنــایع دانـایی در ارتقــاء  پـذیری ص

 ، پنهان نمانده است.شهرهای دانایی

ــــه هــا، مــطــالعــات بر روی خوش

و نوآوری منطقه ۲های داناییســرریز

ای نشــانگر آن اســت که انباشــت 

ها در اطالعات و دانایی و جریان ایده

 مبه تراک ،ی جغرافیایییـک منطقـه

 یقهای تحقیصنایع دانایی و فعالیت

ـــعــه ــه (R&D) ایو توس ، از جمل

ها بستگی دارد. ویژگی مهم دانشگاه

ـــه یادگیری ها در خلق فضـــا برای ها، توانایی آنخوش

ن ممک اســت. دانشــگاه اشــتراک داناییجمعی و ارتقاء 

از طریق تکمین و  ،هااست با صنایع دانایی محور خوشه

ـــگران با مهارت باال  . دیاب پیوندیـا حتی تبادل پژوهش

ـــی نیز در کنار  یتهـای دولدیگر مهـارت ـــوص و خص

پردازند که می ۱ها به ساخت مارپیچی سه گانهدانشگاه

                                                 
1 Spill Overs 
2 Triple Helix 

از مورد نیاز هستند.  های داناییی خوشـهبرای توسـعه

های مناسب زیرسـاخت یفراهم آوردن توسـعه ،این رو

ـــگاه های ها و بنگاهتماس میان نهادهای عمومی، دانش

ه ب ،ی شهر داناییدانایی محور خصوصی در یک منطقه

 ،فرینش شهرهاو آ وان بخش بسیار مهم خلق نوآورینع

ـــهر دانایی در ـــکویی برای رقـابـت و تبدیل به ش  ،س

 محور ییدانا یشهرها در ییدانا کارگران کار یهاگستره:  ۴۷ یرتصو
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ــته می ــاد دانایینگریس ــود. در اقتص فراتر از ، محور ش

ـــنـایع دانایی محور،   به عنوان نخبگی و خالقیتبه ص

ــکل ــر مهم در ش ــتعناص ــادی در دهی فرص های اقص

 د. هم اکنونشوچشم دوخته می محور شهرهای دانایی

فواید آن در شـکوفایی یک شــهر به صورت عظیمی به 

ــودمند خلق ایده های جدید که از دیدگاه اقتصــادی س

بستگی دارد. از آنجا که نیروی انسانی به عنوان  ،دنباش

در محاسبات اقتصاد دانایی محور و  ،ی انسانیســرمایه

ــعه ــهریتوس ــت، کارگران  ی ش دانایی پدیدار یافته اس

ـــش ترین فعـاالن تولیـد دانایی مهم ، ازدانـایی درخش

به صـــورت تی  جدید از کارگر  ،گر دانایی. کاراندیافته

ـــین رها گردیده و به   هیچکه از هر گونه چیرگی ماش

 ندهیآ  یپرد:  ۴4 یرتصو
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ـــنعتی ـــده  ارتباطی ندارد، دیگری کارگر ص تعریف ش

 است.

هایی همچون همچنین با مقیاس کـارگران دانایی

یک از ســه کد شغلی استاندارد جا گرفتن در هر کدام 

)مدیران، متخصـــصـــان و کارگران تکنیکی( یا افراد با 

(. ۲۷اند )تعریف گردیده ،ی باالی فارغ التحصیلیدرجه

ــعههای در مدل ــاد داناییتوس ، کارگران محور ی اقتص

ـــاد دانایی و  یدانـایی نیز به عنوان موتور محرکه اقتص

 (.۱۰و۲۳اند )شدهمعرفی  رشد

شــهری دانایی ی ، توســعهمحور در اقتصــاد دانایی

متمرکز شـده است.  بر روی جذب کارگران دانایی محور

 ، تنوعکیفیت زندگی ،هر چنـد برای جذب این کارگران

از عناصـــر  ،و کیفیت مکان شـــهری، عـدالت اجتماعی

مین تکنه تنها در  هاضـــروری هســـتند ولی دانشـــگاه

ها در های آنکـارگران دانـایی بلکه در برآورد نیازمندی

 (.۲۷نمایند )همتایی را ایفا میبی ینقشنیز شهر دانایی 

ـــاد دانایی ـــه  و محور در دوران اقتص مارپیچ س

( و دولت )بخش خصــوصــی ، صــنعتی دانشــگاهگانه

ــانی)بخش عمومی ــتند،  هایی(، که دارای همپوش هس

                                                 
1 Interfaces 
2 Tacit Knowledge 
3 Social Inclusion 

 ۲های هیبرید در سطح مشترکاتشاهد رویش سازمان

، مدل . در سـطح مطبوعات علمی و آکادمیکهسـتیم

 مارپیچ سه گانه که بر روی دانایی، یادگیری و نوآوری

ـــعهتـککید می ـــادی یورزد، برای توس  و رقابت اقتص

مرکزی را دارد.  ینقشـــ ،ایپذیری در ســـطح منطقه

ـــگـاه ، ۱نهان مـارپیچ بـا تولید داناییدر این  هـادانش

که از اجزاء  ۴ها، فرهنگ و فراشــمولی اجتماعیرتمها

هســتند، نقش ای نیرومند راهبردهای اقتصــاد منطقه

ـــوی دیگرکننـدبـازی می یمهم همانگونه که  ،. از س

ـــگـاه ـــد دانش ـــاره ش ، کارگران داناییها با جذب اش

ـــازی و جـذب  تجـاری ـــرمـایه گذاریس موجب  ،س

ـــهر دانــایی  کــارآفرینی ـــب و کــار در ش و رونق کس

 یگردند و از این رو، روز به روز به عملکرد برجستهمی

ی ی اقتصاد دانایشهر دانایی با عرصهدانشگاه در پیوند 

 شود.بیشتر پی برده می ،محور جهانی

اند که داده اندر طی  چند سال اخیر، مطالعات نش

ی و مؤســسات آموزش عالی باید در صحنه هاهدانشــگا

ـــتر رخنمود یابند. در مطالعهمنطقه  یای و محلی بیش

ـــترده عــالی و بر روی نقش آموزش  ،OECDی گس
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 ۱۰۰۷ای که در سپتامبر ی منطقهدر توسـعه دانشـگاه

که هم اکنون زمان  هبه چاپ رسـید، به این اشــاره شد

ی و آن رســیده است که آموزش عالی در کنار تعهد مل  

ـــعه در  .محلی خود نیز بپردازدنقش  یجهانی، به توس

ــیوه  ــه ش ــگاهاین مطالعه به س توانند در ها میکه دانش

ی شهر دانایی( ای )برای مثال توســعهمنطقهی توسـعه

                                                 
1 Spin Out Companies 

 :  اهتمام ورزند، اشاره شده است

  از طریق پژوهش و بهره  ،در منطقـه دانـاییخلق

شــامل  فناوریانتقال ی برداری از آن به وســیله

معنوی و  تکمین حقوق ،1های چرخشــیشــرکت

 اینقش مشاوره

 و انتقال دانایی ی انســانیشــکل دهی به ســرمایه 

 یهاییدارا:  ۴۳ یرتصــو
ــهر گوناگون  در ییدانا ش
 محور ییدانا اقتصاد
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ی هلوســـیه شـــامل مکان دهی فرایند یادگیری ب

ــتغال فارغ ــیالن در لایادگیری کار محور، اش تحص

ی تخصـــصـــی و منطقه، آموزش مداوم، توســـعه

   العمرمادامهای یادگیری فعالیت

 ـــعـه و فرهنگی کــه بـه محیط،  اجتمــاعی یتوس

ـــتگی اجتماعی ـــعه همبس پایدار ارتباط  یو توس

ـــتـهدا ـــرایطی را خلق نماید که و می ش تواند ش

 رونق یابد. نوآوری

ـــاس بنیاد های و نیز یافته OECDگزارش  بر اس

ـــهرهایی که ایدئوپولی های در پژوهش  ۲کـار ، در ش

 هادانشگاه د،ندهمی صـنایع دانایی محور خود را رشـد

ست که شهرهای دان معنانهایت مهم هسـتند. این ببی

با سطح باالیی از مهارت  موفق دانایی دارای نیروی کار

پاسخ خود را  محور هسـتند که نیازهای اقتصـاد دانایی

ی هســتند که این ســرمایههایی داده و دارای دانشــگاه

ر دکنند و از این رو شهرهای دانایی می را تولید انسانی

ـــطح  و تولیـد کارگران دانایی خالقیـتی مقولـه با س

ی اقتصــاد دانایی شــهری فعالیت در زمینه ،مهارت باال

 (.۱۱و۱۲کنند )می

 

                                                 
1 The work Foundation 

بنا  پیونند دانشننگناهاقندامنات ازم برای 

 دانایی شهر

ات مطالعهای یافته بر اساس، پژوهشگران بنیاد کار

و  هامیـان دانشـــگـاه بهبودی در ارتبـاطـاتخود برای 

 های دوجانبهندیشـــهرهای دانش جهت یافت ســـودم

ای ها( مجموعهبر هر کدام یک از آنای افزودهبدون بار )

 اند:از اقدامات را پیشنهاد کرده

درک شود که بسیار حیاتی است که این گزاره  اول/

های گوناگونی دارند و های گوناگون، مأموریتدانشننگناه

شننهرهای گوناگون نیز چشننم اندازهای گوناگونی را برای 

 جویند.خود می ی اقتصادی و اجتماعیآینده

ـــگاه ـــیاری از دانش ، مکموریت خود را انجام هابس

ی صــهاثر بر علم در عردر کالس جهانی و های پژوهش

که این موضـــوع به اند. هر چند جهانی ترســـیم نموده

خواهند هایی نمیمعنای آن نیســت که چنین دانشــگاه

 ها احتماالً که اثر محلی نداشـته باشند، ام ا این دانشگاه

ای ی اقتصــاد محلی و منطقهرا در صــحنهاثر متعارفی 

ای هو منطقهایی که تککید محلی در مقایسه با دانشگاه

ا المللی ردر سطح بین ایهه شدو کمتر شـناخت آشـکار

 دهند. جویند، از خود نشان میمی
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 رییتغ حال در اقتصاد در یآموزش ینهادها و ییدانا یشهرها یهاتیاولو : ۱جدول 

 های نهادهای آموزشیاولویت های شهریاولویت 

 اقتصاد

چه اثر اقتصادی را در یک 

باید جویا  محور اقتصاد دانایی

 شد؟

ای متنوع از صنایع پر شدت داشتن مجموعه

وری باال که بر ویژه همراه با بهره دانایی

ی نقاط قوت موجود ساخته شده و پایه

 نماید.خلق می برترمشاغل با مهارت 

، درگیری کارکنان ، انتقال داناییخلق دانایی

ی مشاغل پر کیفیت به افراد مستعد و ارائه

اقتصادی سودمند در سطوح گوناگون، با اثر 

 وری و بازار کار شهر مؤثر است.که بر بهره

 رهبری

در دستیابی  چه نقشی رهبری

 کند؟به مکموریت کلی بازی می

آینده در  انداز آشکار برای رشدداشتن چشم

و ظرفیت آزادسازی آن  محور اقتصاد دانایی

 از طریق نهادهای گوناگون

های کارکردن با افراد مستعد در بخش

 گوناگون

 های رهبریجذب افراد مستعد به نقش

در مقیاس  نیاز به نشان دادن نقش رهبری

محلی/ جهانی جهت دستیابی به مکموریت 

 محلی و جهانی.

صورت یک نهاد لنگرگاه عمل نمودن به 

مانند محلی جهت کمک به جذب و ابقاء 

جهت کار در و  کارکنان مستعد و دانشجویان

 .ی دانشگاهاطراف حوزه

ی حمایت از اثر محلی اقتصاد و نیز توسعه

 های پر کیفیت و زایشیپژوهش

 مکان

به چه اثری بر ساخت محیط و 

های شهری جهت زیرساخت

دستیابی به مکموریت اصلی، 

 رود؟امید می

داشتن یک شهر جذاب که مردم را برای 

 داشتن یک زندگی پر کیفیت، 

سفر برای کار و کسب و کار و کار کارآمد با 

وری توانمند نموده و در جذب و بهره

نگهداشت بازدید کنندگان، ساکنین و 

 ید.نماهای کسب و کار کمک میشرکت

های دانشگاهی جهت فراهم گسترش پردی 

، آوردن تسهیالت مناسب جهت دانشجویان

های زایشی کسب و کار و کارمندان، شرکت

، فرو بردن هادر بعضی از دانشگاه ؛پژوهش

های فرهنگی و ها در بخشاین پردی 

 تجاری شهر

 مردم

چه اثری رود بر مردم امید می

 گذاشته شود؟

سطح  جذب و نگهداشت دانش آموختگان

های ی مهارتجهت توسعه FEباال، کار با 

جهت کمک  میانی و کار با نهادهای آموزشی

 هابه زدایش نابرابری

های داوطلب محلی و مردمی و به کار با بخش

یان در حمایت از کار گیری مهارت دانشگاه

، افزایش دسترسی گذاری بر روی جامعهسرمایه

ها و نشان دادن اثر اقتصادی در به آموزش

جاهایی که مناسبت دارد. برای مثال، از طریق 

 خلق مشاغل، چه مستقیم و چه غیر مستقیم
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ـــیـاری از ـــهرهای دانایی بر نقش محوری  بس ش

دانایی محور خود اصرار  در موفقیت صنعت هادانشــگاه

ــوی دیگرمی ــاد  ،ورزند. از س ر بمحلی نیز کیفیت اقتص

ها ممکن اســت اثر گذار ای که دانشــگاههگســترمیزان 

ای هگذارد. برای مثال، چنانچه شرکتباشند، تکثیر می

های پرکیفیتی را فراهم کمی باشــند که فرصــت محلی

کمتری در مکـان بـه کار  آورنـد، دانش آموختگـانمی

ها باید شــهرهای دانایی و دانشگاه .خواهند شــدگرفته 

ـــعه دهند که ای تکاری خود را به گونه ارتبـاطات وس

ـــرایط متمایز بـازتـابی از مـکموریـت هـا وش

 ها باشند.ی آنکننده

باید  هاانتظارات در مورد اثر دانشگاهدوم / 

فته و فراتر ر ی دانش و فناوریی بسننتهاز زوایه

هایی همچون خدمات هنا بر روی بخشاثرات آن

 و کسنننب و کننار و صنننننایننع خال  منالنی

stries)(creative indu .نیز در نظر گرفته شوند 

خوبی مفهوم ی انتقـالی دانایی به ایـده

های محدودی وجود سازی نشده است و ایده

که کدام یک از بخش  دارنددارد که بیان می

های آکادمیکی بایستی در انتقال یا گسترهو 

درگیر شوند. بیشتر اقداماتی که برای  دانایی

 تر، بیشــگیرددانایی و اثر بر اقتصــاد صــورت می انتقال

تا اند توســعه داده شــدهو فناورانه  یع علمجهت صــنای

این به معنای آن اســـت که  .های پژوهشـــیگســـتره

، آموزش محلی را ی اقتصادیتوسعهمحلی راهبردهای 

 و های علم و فناوریبـا نگـاه به انتقال دانایی در بخش

 های تخصصی که راهبردها برای رشدحوزهنه در دیگر 

 نمایند.اند، جستجو میبرگزیدهخود 

های واقعی فرصـــتگردد که این کنش موجب می

د، برنها سود میدانایی از آنو شــهرهای  هاکه دانشــگاه

 ییدانا عصر در پژوهش و آموزش از فراتر در دانشگاه نینو یهاتیمکمور:  ۳۰ یرتصو
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 یتی خالقنگهام، شبکهد. برای مثال در ناتینفراموش شو

ناتینگهام، به صـــورت موفقیت آمیز طیفی از کســـب و 

یابنده و آغاز یابنده را مورد حمایت قرار  کـارهای رشـــد

و منچستر، پتانسیلی  دزیداده است. در شهرهایی مانند ل

 با وجود دارد که از کار نزدیک دانشگاهاین شــهرها  یبرا

 ،و کســـب و کار هـای کلیـدی مانند خدمات مالیبخش

 و عمل جهت حمایت از مدیریت با کیفیت باالتر، رهبری

، بسیار حیاتی است که گرایی ســودمند شــوند. از این رو

ــگاه ــهرها به فراتر از بخشدانش  های انتقال داناییها و ش

 .بنگرند محور سنتی در یک اقتصاد دانایی

 شکل ازم است که به هاسننوم/ شننهرها و دانشگاه

 رمحو دانایی تر بتوانند راهبردهایی که با اقتصننادجزیی

شناسایی نمایند و بدانند که اهداف  د،نمندی یابسننازگار

 مشترک شان در کجا نهفته است.

ـــیـاری از ایده ها پیرامون اثر نهادهای آموزش بس

 ،بر روی خلق شــغل، پیوندهای صــنعتی، نوآوری عالی

بوده و در عمل نیز به صورت کامل انجام نگردیده  اندک

ـــوند. اغلبو یا به کار برده نمی  از تربازنگری جزئی ،ش

سودمند هستند، صورت  در کجاها این ارتباطاتآن که 

شناخت مبهمی  بر اســاسنگرفته و تنها این ارتباطات 

. این به معنای آن است که در نداها حاصــل آمدهاز آن

ـــهرهـا، مقامات محلی  ـــتی درون ش در نهادهای بایس

ی خود تفکر ویژههای در مورد اولویت ،گونـاگون عـالی

 های خود را یافت نمایند.کرده و هم پوشانی

که شـــهرهای دانایی و  ســـتیدر هر صـــورت، بای

آگاهی مشــترکی دســت  به بر این موضــوع هادانشــگاه

ــوی اقتصــاد دانایی  واندتمی محور یابند که تغییر به س

ـــت ـــتثنایی و چالشفرص  ،هایی را برای هر دوهای اس

 فراهم آورد.

ـــیوه و چارچوبی معین، ای ابزارمند چنـانچه با ش

ند، خود را یافت نمای بنیـادینهـای بتواننـد مـکموریـت

بتوانند  هاشــهرها و دانشــگاه احتمال آن وجود دارد که

 ند ونهفته دارهایی که اهداف مشترک مکانبه آســانی 

در کجاها ندارند را شـناسـایی نمایند. در هرصورت، در 

شهرها ممکن است  ،های اقتصــادیزمان کنونی چالش

نهادهایی  داشته باشند تا نقش مهم بخش عمومی الزم

و تدوین  اقتصــادی یها را در توســعههمچون دانشــگاه

 ی خود، مورد ارزیابی قرار دهند.راهبردهای آینده

ازم دارند با یکدیگر به  هاچهارم/ شهرها و دانشگاه

 صورت متفاوت بر روی موارد گوناگون کار کنند.

های مشترکی برای و فرصتدر جاهایی که اهداف 

و مسئولین  هادو جانبه وجود دارد، دانشگاهسودمندی 
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ای باید بنگرید که آیا این به معنای کار محلی یا منطقه

ـــترک بر روی یک پروژه خوا و یا با یکدیگر  هد بودمش

گیرد و یا ت میرجداگانه صو کارکنند ولی مشـاوره می

با  دو هر ، ام اطرف دیگر را آگاه نموده ،به صـورت ساده

ـــگران بنیادیکـدیگر کـار نمی  ارک کنند. نتایج پژوهش

ــت که وجود  ــان داده اس ــفافیت در مورد اهداف نش ش

ایجاد اعتماد ســازی با  و ارتباطات یمشــترک، توســعه

 گذشــت زمان، کاهش جلســات غیر ضروری و تضمین

ـــاورهآن که  ـــازها و مش  ییهلها در مراحل اویآگاه س

ـــعـه توانند به پذیرد، همگی میی پروژه انجام میتوس

 خود ،میزرکت موفقیت آعنوان عوامل کلیدی یک مشا

را نمـایـان نمـاینـد. بـه زبان دیگر، لزومی برای کار با 

ندارد و مهم اســت که  یکدیگر بر روی هر چیزی وجود

خود های غیر ضروری، زمان را بر کار به جای نشـسـت

ولی طرف دیگر را از روند کار در مراحل  نموده متمرکز

هایی را که از کار پروژه ایند. همچنینآغـازین آگـاه نم

 هایییبر دارا یگذار یهکه سرما یامحور به گونه ییدر کسب و کار در اقتصاد دانا یگذار یهسرما هاییتاولو ییراتتغ:  ۳۲ یرتصو
 است. یراست( رو به فزون ی)منحن یکاچ ( و آمر یدر انگلستان )منحن یرلم  پذ هایییبه نسبت دارا یرلم  ناپذ
 ید،محصول جد یو توسـعه یو توسـعه، نرم افزار، طراح یقمانند تحق یرلم  پذ یرها و غو سـاختمان هاینمانند ماشـ یرپذ لم 
 .باشندیم ینشان تجارت یتالکو م یریتیمد هاییستگیشا ی،کارگاه یهامهارت
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از کار به تنهایی به نســبت د بیشـتری را ســومشـترک 

اند تومی این راهبردشناسایی نمایند.  ،کنندحاصـل می

ها و شـــهرها با یکدیگر به موجب شـــود که دانشـــگاه

 صورت مؤثری کارکنند.

 و اعتبارات مالیپنجم/ دولت باید به انعطاف پذیری 

و مسئولین  هادانشگاههایی که برای کار مشترک مشنو 

ص داده یتخصنن 2ایزیر منطقههای محلی یا به مشننارکت

 دهد. است مورد بازنگری قرار

 همکاری نهادهای آموزشـی یدر حالی که سـابقه

که بتواند  و مالیاعتباری جریان ام ا با شهر وجود دارد، 

اتکاء اقتصادی ندارند مورد  یکه نقطه را هااین فعالیت

. از این وجود خارجی نداردحمـایـت قرار دهد، چندان 

که  به اینرو، انگیزه و مشــوق کار مشـــترک و اعتقاد 

شوند، باید وجود یده میفرای آهای دو جانبهسودمندی

ای داشــته باشــد. افزون بر این، ممکن اســت به گونه

ـــد که همچون مانعی  ـــده باش اعتبار به نهادها داده ش

 ،مشــترک خود را نشــان دهد. بدین ســانکار  جهت

هــای کــار زدودن این موانع را برای حمــایــتدولــت 

ــگاه ــترک دانش ــهر دانایی  مش ــب )و ش  به منظور کس

ار ک یدر سرلوحهبایست می (سـودمندی اقتصاد محلی

                                                 
1 Subregional Partnerships 

 خود قرار دهد.

 کاریبیاین اقـدام در زمـانی کـه اکثر شـــهرها با 

 دتم کوتاهشده و الزم دارند که مشکالت  روبهروفزاینده 

ریزی جهت  و همزمان برنامه نمـایندخود را مـدیریـت 

ــط و طوالنی مدت را  ــاد  دراهداف متوس زمانی که اقتص

ــد ــتره نمودهدوباره  آغاز به رش ــی به و گس های پژوهش

به انجام رسانده و گردند، یک برتری محسوب میعنوان 

   .نقش مهم خود را نشان دهند

 ،رهبران دانشگاهی و شهریازم است که شننشم/ 

 چیرگی بر موانع فرهنگی که از کار مشننترک پیشننگیری

 .را لحاظ نمایند نمایندمی

ـــترک میان بزرگترین مویکی از  انع برای کار مش

ــگاه ــت که جریان هادانش ــهرها آن اس و  های مالیو ش

های نهادی و نیز تفاوت در ی گوناگون، مکموریتاعتبار

موجب شود که در عمل بسیاری از  ،زبان مورد استفاده

ـــترکافرادی کـه  این تکیه دارد، به هـا بر آن کـار مش

ــند که برقراری ارتباطات ــوع برس ــکل  موض پایدار مش

زبانی و است. رهبران باید کارکنان خود را از این موانع 

تی مشارکی که چرا باید به شیوهاین شکاکیت در مورد 

ــودمندی ــت یافت، های دو کار نمود تا به س جانبه دس
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چالش بیشتر موانع فرهنگی مورد  رها سازند. هر چقدر

ها و هم شهرها ه هم دانشگاهقرار گرفته و این موضوع ک

ـــو ـــترک س د خواهنــد برد و در نهــایــت از کــار مش

برای مردمی که  ،های اقتصـادی و اجتماعیسـودمندی

ــهرها کار و زندگی می ــهری ی منطقه”کنند و در ش ش

اجرای پروژه تر شود، روشـنخواهد آمد، فراهم  “دانایی

(.۱۱موفقیت بیشتری توأم خواهد گردید )با 



 

 فصل پنجم

 های شهرهای موفقنمونه

 دانایی محور
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 بارسلونا

تعدادی از عناصر کلیدی وجود دارد ، در بارســلونا

تحقیقات  یعمدهمرکز یک که این شـــهر را به عنوان 

د. دار دانشگاهشهر هشت این . استنمایان کرده دانایی 

ـــلونــا بــه عنوان یکی از بزرگترین اجتمــاعــات  بــارس

ان بسیاری از مراکز تحقیق و بدانشــگاهی در اروپا، میز

علم و ی پارک شــبکه و یک و فناوری (R&D) توســعه

 یکه بر رو بودههایی شــرکتفناوری اســت که جایگاه 

ــتره ــی فناوری و گس در این  کنند.کار میهای مهندس

از کیفیت بسیار  ۲های ارتباط از راه دورزیرساخت شهر،

ـــرمایه ـــت. س ـــانیباالیی برخودار اس نخبه و با  ی انس

گردیده و به دلیل باال بودن شهر باال جذب  شـایستگی

ـــتانداردهای زندگی که ارائه می ـــهر در دهد، اس آن ش

ــاکن میپایدار  ــرکتس ــوند. ش ای که بر های منطقهش

                                                 
1 Telecommunication 
2 The Technology and Innovation District for Excellence 

ـــنایع فناورانه روی ـــط رو به باالص کار  ،ی باال و متوس

ـــنایعی که خدمات داناییمی محور  کننـد و نیز آن ص

به را رصد از کل کشور اسپانیا د ۱۱/۱4دهند، ارائه می

ی شهری بارسـلونا و ناحیه. داده اسـتخود اختصـاص 

ای هسازندگان تجهیزات الکترونیک و دفاتر شرکت ،آن

و به کارگیری که نقش مهمی را در توسعه ای برجسـته

ICT ـــپانیا بازی می ده کنند را به خود جلب کردر اس

ــهر ــت. ش ــت مانند الگویی ،اس ــپانیا اس زیرا از  .در اس

ی تعالی فناوری و که ناحیه lonaec22@Barی ناحیه

های خدماتی ی گسترده شرکتاست تا شبکه ۱نوآوری

ــه در مقوله ــته که ریش ــابقه ی کارآفرینیبرجس  یو س

ــب و کار در ارتباطات راه دور  طوالنی در آموزش و کس

ـــهر خودنمایی میدارنـد، در  ـــلونا کنند.این ش  ،بارس

کز پژوهشــی با جدیدترین ااعتبار، مر های پردانشــگاه
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 (R&D)های تحقیق و توسعه ها، آزمایشــگاهتکنولوژی

ـــ ـــعهو نهـادهای میانجی که مش های پروژه یوق توس

ـــاهنگ جدید در های فنـاوری جهت جذب پروژه پیش

ر را د هســتند دیجیتال از طریق انتقال دانایی صــنعت

ولین به خوبی از اهداف ا ،. این شهرخود جا داده اسـت

                                                 
1 Strategic Metropolitan Business Plan - SMBP 

برآمده است و هم  ۲طرح راهبردی کسـب و کار شهری

توسـعه داده اسـت. به صورت ویژه، دوم را طرح  اکنون

 اند شامل:مواردی که مد نظر قرار گرفته

 ند پیو ؛ی انسانیآموزش، تربیت و آماده سازی سرمایه

 های تولیدیو بخش یمیان پژوهش و مراکز آموزش

 نابارسلو شهر در نینو یعموم یفضا تیریمد:  ۳۱ یرتصو



 

99 

 و نوآوری رقابت جهانی سازی 

 ــهرهای کاربرد فزاینده ی طراحی راهبردی کالن ش

های همکاری میان بخش با ویژگی ســیســتمپویا 

   محلی دولتو  دولتی، رهبری - خصوصی

 راهبردهای وابسته به خالقیت بر تمرکز 

این شهر ی مفهوم شــهر دانایی از ویژگی برجسته

ـــهر دانــایی در گزینش هــای راهبردی آن اســـت. ش

انعکاس است و آشکار است که  پر “ندبر” یک ۲بارسلونا

 .(۱۳و۱۴) بالندن میآبه  مسئولین شهر و شهروندان

 

                                                 
1 Barcelona Knowledge City 
2 World Knowledge Competitiveness Index 2008 (WKCI) 

 المللی(پذیری بین )مرکز رقابت استکهلم

 سال پذیری شـاخص رقابت بر اسـاس ،اسـتکهلم

رقابتی است و  محور شــشــمین اقتصاد دانایی ،۱۰۰42

اما ی برتر اروپا اســـت، منطقه ۲۰هر چند که در میان 

 بر اساسآمریکای شــمالی بر آن برتری دارد. استکهلم 

ـــط مرکز  یجدیدتر یمطـالعـه رقابت پذیری که توس

انسـتیتو ولز انجام شده است،  - المللی در دانشـگاهبین

ـــت. منطقه ـــعود کرده اس ـــی دو پلـه ص کهلم از تاس

ن هایی همچوژه در بخشدانایی، به وی دپیشتازان اقتصا

ICT است ، علوم زیستی و مالی. 

ـــو ــــه:  ۳۴ یرتص  و هــاخوش
 بارسلونا شهر یهاتیفعال
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 این جایگاه برتر استکهلم

ها برآمده از طیفی از شــاخص

 نمودن اســـت؛ به ویژه هزینه

ــتغال در  در کســب و کار، اش

 و هزینــه ســــت فنــاوریزی

در آمــوزش عــالی.  نـمـودن

توسعه و  ،مکموریت این شــهر

ـــازی آن  به عنوان تجاری س

مقصــد گزینش برای کسب و 

جدید  جوینـدگـانکـارهـا و 

های از گزینشای اســت. پاره

 راهبردی شهر شامل:

 ی یابنده های برتر رشــدبخش فناوری یتوســعه

 ایپرشتاب منطقه

 قوی  بهبودی اهمیت شهر به عنوان بازار مالی 

 ـــعـه ـــد یتوس ـــاخت  بـازار رش یـابنـده برای س

 هابرتر جهت شرکتهای های تکنولوژیزیرساخت

 ماهر با تحصیالت باال جذب نیروی کار 

  کیفیت باالبافراهم آوردن زندگی روزانه 

                                                 
1 Knowledge Zones 
2 The Stockholm Business Alliance 
3 Stockholm - Malar 

ـــهر همچنین در بنیــادهــای خود توجــه  این ش

معطوف داشته  ۲داناییهای زون یعظیمی را به توسعه

است که این  ۱اسـتکهلم ی آن اتحاد مالینمونهاسـت. 

 اتحاد:

  ــهرداری در منطقه ۳۴از ــتش  ۴مالر - کهلمی اس

 تشکیل شده است.

 دهد.سه میلیون ساکن را پوشش می 

 سوئد استکهلم شهر در ندهیآ یتقاضاها گرفتن نظر در:  ۳۳ یرتصو
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  درصــد از ظرفیت  ۱۰بیش ازDR& را  کل سوئد

 آورد.فراهم می

  است. درصد از اقتصاد سوئد ۱۱نمایانگر 

 برجسته است. مرکز مالی 

 ی نوبل است.مکان جایزه 

ی مســتحکم افزون بر این، شــهر دارای یک پایه

 ۶کالج دانشگاهی،  ۲4، شــش دانشــگاهدانایی، شــامل 

، بیش از PhDدانشجو در سطح  4۳۰۰هزار دانشـمند، 

ــناخته ۲۲۰ ــتیتوهای تحقیقاتی ش ــجو، انس  هزار دانش

ـــده ـــطح جهــانی؛ نوآوری ش در کالس  ICTبــا  در س

را در سوئد  یپزشک یستز یهادرصد از پژوهش ۳۰حدوداً  یزیولوژی،و ف ینوبل پزشک ییزهجا یخانه ینسکا،کارول یتوانسـت - ۳۱ یرتصـو
 ادیپر پژوهش سوئد است. بن هاییمارستاناز ب یکی ینسـکا،کارول یدانشـگاه یمارسـتاندارد. ب یجهان یتمعروف یکو  رسـاندیبه انجام م
 را به خود اختصاص یریبخش چشمگ یستی،ز یکه فناور دهدیسوئد را انجام م یفناورانه یهاسوم از پژوهش یک یزن یفناور یسـلطنت
 علوم سوئد را در خود دارد. یدانشکده ین. دانشگاه استکهلم، بزرگتردهدیم



 

112 

 و های زیست فناوریهیکی از بزرگترین خوشــ ،جهانی

که  استد. بر اساس آنچه گفته شد، آشکار باشه میغیر

اقتصــاد  یاز توســعهمســئولین شــهر، به صــورت فعال 

دی های راهبرشهر حمایت کرده و گزینش محور اییدان

 (.۱۴) سازندخود را با این فلسفه مشخص می

 

 مونترال

ــتین طرح راهبردی خود را برای این  ــهر، نخس ش

(. هدف ۱۰۰۷، ی پایدار هدایت نمود )مونترالتوســـعه

 ،دانایی محور یتوسعهترسیم طرح راهبردی اولیه برای 

 ۱۰۰۱در ژوئن  ،پ  از برگزاری کنفران  مقامات عالی

پیرامون  قوی یپدیدار شـد. در طی این نشست، اجماع

به عنوان یک شــهر دانایی جایگاه مونترال  نیاز به یافت

ـــیــاری از احســــاس  ،در منظر جهــانی گردیــد. بس

ی دانایی محور، خود را های عالقمند به توسعهسـازمان

ــارکتی ــهر نمودند و قول دادند  متعهد به کار مش در ش

ای را انجام دهند. طرح راهبردی کـه عملکردهای ویژه

ـــعهای مونتراولیه ـــط  ی داناییل برای توس محور توس

تهیه و  ۱۰۰۱اوریـل  ۱۰، دراجرایی مونترال یکمیتـه

                                                 
1 Monteral International 
2 Per Capita 

ـــار یـافت. ویژگی ی برای یـک دوره ـــالـه انتش پنج س

های در تعهد مشــارکتی سازمان ،ی این طرحبرجســته

ـــهر  ـــهر و کاربرد مفهوم ش همکار همراه با مدیریت ش

 اســت. برای ســاخت مونترال یدانایی به عنوان اســاســ

ـــارکت تعداد فزاینده ـــازمانای مش ها برای انجام از س

ــده در این طرح،فعالیت ــته ش دلیلی محکم  های نگاش

ــــت کــه بر عالقــه  بــازیگران  یو میــل فزاینــده اس

برای مشارکت در یک تالش شهر  اجتماعی - اقتصادی

ـــعهجهـت جمعی  ، دانایی محور پایدار ینیـل بـه توس

 ،۲المللی، مونترال بین۱۰۰4در ســال . گذاردصــحه می

ـــوم ـــاخصس های ین ویرایش خود را تحـت عنوان ش

ـــار داد که بازتابی از برتری های مونترال جذابیت انتش

ــرمایه گذاران خارجی، قدرت جذابیت  بود. از دیدگاه س

ی شـهری مونترال در مقایســه با شهرهای رقیب ناحیه

ـــمالی، از  اهمیت زیادی برخوردار بوده در آمریکای ش

ــت.  ــاساس ــایهمین مطالعه،  بر اس ــب و کار  فض کس

ا ب مونترال، بسیار برای سرمایه گذار خارجی در مقایسه

ای شمالی، مساعد کیدیگر نواحی شــهری عمده در آمر

، ۱مونترال از لحاظ تعداد دانشــجویان رو، اســت. از این
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ه ب و های عملکردی کسب و کاردر هزینه پذیری تبقار

ی نخست دارای رتبه ،صورت کلی در پژوهش و تحقیق

ی ســوم، باال دارای رتبه فناوریمشــاغل  و در رشــد

در کســـب و کار و  (R&D)کارایی پژوهش و توســـعه 

ــگاه ــورت کلی و تعداد ثبت اختراعات نیز  هادانش به ص

 ی نخست است. دارای رتبه

ــرال  ــت ــون ــر م ــروژه شــــه ــت پ ــدای ــا ه ی ب

، به عنوان شهر “ ۱۰۱۱سـاخت مونترال  - بندینقش ”

ــایی، خالقیــت ــه عنوان گ و نوآوری دان هــای زینشب

 های زیر نمود:راهبردی اصلی، آغاز به فعالیت

 ء آموزش اجرای اقــدامــات تکمیلی جهــت ارتقــا

 التحصیلی ابتدایی و افزایش نرخ فارغ

  جهت تشویق افراد  پیشاهنگهای از پروژهحمایت

 های علمیجوان برای گزینش پیشه

  ـــات تالش برای ـــس زدودن کمبود اعتبار در مؤس

 یادگیری عالی

 های دانشگاهیزیرساخت یتوسعه 

 خارجی با ایجاد  ارتقاء در یکپارچه سازی دانشجویان

 های یک شهر از دیدگاه کارگران دانایی شهر مونترالهای شهر مونترال از دیدگاه کارگران دانایی )نمودار سمت راست( و ویژگی: دارایی ۳۶ یرتصو
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  رالمونتالمللی در ی شهری دانشگاهی بینیک ناحیه

  های صنعتی از اقدامات پرورشی در پژوهشحمایت

 و نوآوری

 های دانشگاهی توسط حمایت از تسریع در پژوهش

ـــاهنگهای پروژه ـــتراک گذاری پیش  جهت به اش

 تجهیزات علمی

در راه حمایت  از این رو، آشـکار است که مونترال

 در هنگام ،دانایی محور یشهر دانایی و توسعه الگویاز 

 دهدیهـای خود را ادامه م، گـامخودی طراحی آینـده

 .(۱۳و۱۴)

 

 (ی اقتصادی)بخش کار و توسعه مونیخ

دانایی به  یجـایگاه نخســـتین را در جامعه مونیخ

اختصاص داده است. دانایی در شهر به عنوان منبع خود 

نخســـت در ی و جنبش دهنــدهو فرهنگی  اجتمــاعی

د تواننمیگردد. مردم شهر، قلمداد می ،ی صنعتیتوسعه

 : مونیخ؛ شهر دانایی ۳۷ یرتصو
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ــایـی را بــه عنوان یــک  از طریق آموزش و  ،منبعدان

ی هایآورند. دانایی، فرصتبه دست  ،العمریادگیری مادام

را برای مشـارکت در زندگی اجتماعی و نیز پیش شــرط 

آورد. افزون بر مهارت پذیر پدید میاشـــتغـال در بخش 

این، دانایی فناورانه و علمی شـــهر، امکان موفقیت آمیز 

 آورد.و مناطق دیگر را فراهم میدر میان شهرها  رقابت

ه بود میـل به دانایی، یک ســـنت دیرینه در مونیخ

که آموزش، یادگیری و کسب دانایی،  این گونهاست؛ به 

 دانایی یاند. جامعهتاریخی بوده یهمگی عناصـر توسعه

 ای متنوع، مؤســســاتمدرســهشــهری بر روی یک نظام 

و  هامشهور آموزش مداوم و آموزش بزرگساالن، دانشگاه

ــت. این نهادها ،فنیهای کالج ــده اس ــته ش  ،بنیان گذاش

م آورده و دانـایی با را فراه ایآموزش عمومی گســـترده

گفتمــان قرار  شــــدت بــاالی فنی و خبرگی را مورد

، هاها، شرکتدر دانشگاه های پژوهشیدهند. فعالیتمی

 ها و نهادهای پژوهشی فراوانی، موجب خلق نوآوریکالج

محور گردیده  بخش محصوالت و خدمات صنایع فناوری

د. صــنایعی ندهرا ســامان میو بدینگونه ســاختار شــهر 

، فناوری مـاننـد تجهیزات پزشـــکی، فنـاوری زیســـتی

و  ها، فناوری محیط زیســت، رســانهاطالعات و ارتباطات

                                                 
1 Qualification 

نخســت اقتصاد شهری دانایی ی خدمات، جنبش دهنده

ــرمایه ــنایع، س ــتند. این ص جلب ها را به خود محور هس

های ههای با مهارت باال، گســترشــغل یارائه با کرده و و

 نمایند.شهر را تعریف می رشد یآینده

، تنوع شهری مونیخ ی اقتصادی ویژهسیما و چهره

یز آماستقرار موفقیتدلیل های تولید آن است. در خوشه

تمرکز  را باید در بازار جهانی برتر صـــنـایع بـا فنـاوری

ســت. نادها در این خوشــه های نوآوریفعالیتای منطقه

ها در حالی که کسـب و کارها و صنایع نوین این خوشـه

ها را در یک ن گسترهند، کنش فعاالن اینمایرا جذب می

ی به هم پیوند یافته از دســترســی ارتباطی به شــبکه

در فرایند نوآوری را تسهیل  “چگونه - دانسـتن”فناوری 

هایی با فعاالن دانشگاهی، چنین شــبکهاغلب نمایند. می

ــات  ــس ــرکتمؤس مون های مختلف پیرادر اندازه ،هاو ش

ی پژوهشـــی، حمـایـت کننده و ارائه دهندهنهـادهـای 

یش گام به های پو با بنگاه  ۲حیتهای صـــالگواهینـامه

 .گردندعنوان هسته، پدیدار می

ی اعتماد، اعتقاد پایه برنوآورانـه، هـای این محیط

ـــایی  دو جـانبـه و ارتبـاطـات متعدد، در موقعیت فض

متحرک نبوده و بنــابراین از عوامــل تعیین کننــده در 
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ـــوبمحای منطقه رقابت حتی در دوران  گردند. می س

ز نیهـای ارتباطات، به تبادل دانایی میان افراد فنـاوری

ی دانــایی م همکــاری در جــامعــهبــه عنوان جزء مه

، از سریعشود. از این رو، تماس مستقیم و نگریسته می

 ضروری آن است.  هایپیش شرط

به عنوان یک منبع  ،به داناییو آزاد رهیافت باز 

الهام بخش، شـرایط مهمی هستند که  فضـایو یک 

دارد ار میها را وادق شده و آنموجب جذب افراد خال

در  ی کلیدیکه در برابر شهر وفادار باشند. این نکته

ها و یا تئاترها ها، موزههمچون کتـابخانههـای مکـان

ت موجب ارتقاء فرهنگ نشها آن  گردد.نیز ح  می

دارد که در راه دانستن می دانایی گردیده و افراد را وا

 نمــاینـد. راهبردهـا و طرح عملیــاتی و دانـایی تالش

ـــهر دانـایی بهبود مونیخ  یدر مطـالعه ،بـه عنوان ش

 یکه توسط بخش کار و توسعه “مونیخ، شهر دانایی”

انعکاس انجام گردیده،  ۱۰۰۱1 در ســـال اقتصـــادی

ـــادی و کی. اندیافته  ،فیت زندگیاز دید قدرت اقتص

توان در میان باالترین ایفا کنندگان باواریا را می مرکز

های گوناگون رتبه بندی شــهری لیســت در آلمان در

                                                 
1 Department of labor and Economic Development, 2005 

ـــک .یـافـت نمود در معنا، در تمام  مونیخ ،بـدون ش

و  های رقابتآمـارهـای اطالعـات پیرامون توانمنـدی

ی دانایی، در ها در جامعهمناطق و جایگاه آن نوآوری

   .(۱۴) است هامیان بهترین

 مونترال ییدانا شهر یجهان تیخالق کالس:  ۶جدول 

 ی کالس خالقیترتبه شهر

 ۲ استکهلم

 ۱ اکلند

 ۴ ساپورو

 ۳ آمستردام

 5 مونترال

 ۶ بروکسل

 ۷ کپنهاک

 4 سیدنی

 ۳ بارسلونا

 ۲۰ میالن

 ۲۲ لیون

 ۲۱ لیسبون

 ۲۴ آتن
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 دوبلین

ـــم انداز  ۲دوبلین اق بازرگانیکه ات از زمـانی  چش

 ارائــه داد، تغییرات  ۱۰۰۳خود را در ســــال  ۱۰۲۰

ـــمگیری در دوبلین ـــت. هم اکنون  چش روی داده اس

ـــتغـال بـا کیفیت باال  ییک گزینه واقع گرایانه برا ،اش

ــهر ــت. تار و پود ش ــورت غیر قابل  اکثر افراد اس به ص

 بینندگان از کشورهای .یافته استبهبودی  ،پیمایشــی

ن گرد آمده و هم اکنون اعتماد در در آمـاوراء دریـاها 

                                                 
1 Dublin chamber of commerce 

ــبت به میان افراد جوان   ر چند کههوجود دارد.  آننس

موفقیت آمیز پدیدار گشته  ی رشـددوبلین از یک دوره

 یاســت ولی هنوز نیاز به ادامه و پایدار نمودن توســعه

 دارد. خود

ــاخت بر پایه ــت که به س ــهر دریافته اس ی این ش

ـــتغــال دانــایی محور و بهرهتوان خ دی از منــود در اش

 است.ها نیازمند منابعی همچون مدارس و کالج

، این پروژه را بــه منظور دوبلین اتــاق بــازرگــانی

 ۱۰۰۱ تا ۲۳۳۶ یهاسال در رلندیا در( R&D) توسعه و پژوهش خام ینهیهز:  ۳4 یرتصو
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ســاماندهی یک شــهر پیشــرفته و نوین در دســتور کار 

های کاری از گســـترهگروه یک خود قرار داده اســـت. 

و  ۲ای، داراییهای توسعهگوناگون کسـب و کار، آژان 

های عظیمی را از آکادمی ای که کمکهای مشاورهگروه

                                                 
1 Property 
2 Futures Academy at Dublin Institue of Technology - DIT 

ـــتیتو فناوری دارند می دریافت  ۱دوبلین آینـده در انس

 .تشکیل شده است

ــتی برای الگوها آن ــیاس های کلیدی و اقدامات س

 سیمای یک شهر دانایی کهصـورت به  سـاخت دوبلین

 رلندیا در یفناور ینگار ندهیآ و یآموزش هرم:  ۳۳ یرتصو
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اشد را شناسایی نموده و در سـطح جهانی ب پذیر قابتر

ـــاختــار  حکومـت هـایی را برای چگونگیپروپوزال و س

ـــی رهبری ـــیاس نچه چنا) پایتخت اروپاییکه یک  س

ـــورت مؤثر  ند. اهطراحی کرد کـار کند(بخواهـد بـه ص

پر های شهر دانایی است که مهارت یک ۱۰۱۰دوبلین 

ـــی کیفیـت را خلق، جذب و ابقاء می کند. توان آموزش

و  دوبلین برآمــده از مردمــان آن اســــت. تفکر خالق

ر دطبیعی زندگی تفکیک ناپذیر یـک بخش  ،نوآورانـه

ـــت. دوبلین توانایی خلق ددوبلین  در ا رنوین  اناییاس

 ها. دانشگاهاستپژوهشی داریک تعالی فرهنگ فعالیت 

ـــتـانداردهای بینبـا بـ د جوان با المللی، افرااالترین اس

نیا جذب کرده و افراد پر مهارت استعداد را از سراسر د

ــت خلق می ،و فعالی را برای نیروی کار ــیاس نمایند. س

 داناییهای را میان خوشه ن است که ارتباطاتمل ی بر آ

مورد حمایت قرار دهد. نهادهای ســطح در درون شــهر 

ـــوم  ـــ)س ت بـه منظور برآورد نیازهای بازار و درخواس

ـــجویان ـــی دانش د. کننمی با یکدیگر همکاری (آموزش

 یتوسعه یپیوندهای نیرومند میان کسب و کار، اجازه

که بخش مهمی  (R&D) الی تحقیق و توسعهتعمراکز 

 آورند. این فضاسازند را فراهم میمی اقتصاد شهررا در 

نماید که همکارانه و محیط کســـب و کاری را خلق می

به  چکهای بومی کورزش شــرکتااســت.  آمیزرقابت

نیز به خوبی مورد ارتقاء  خوبی درک شده و کار آفرینی

 فیزیکی به زیرساخت. استو حمایت قرار گرفته شـده 

شرایط محیط زیست زندگی  است.خوبی توسـعه یافته 

های تجاری در و فعالیت یفیت، ادغام دانایی، جامعهپرک

ــالدوبلین را پایدار می  ویژگیبه عنوان یک ) دارد. اتص

 که به گستردهباند  ایبا خدمات با پهن (ضـروری شـهر

ـــازمان ـــان برای س ـــورت یکس ی و افراد در همهها ص

نردبان اقتصــادی قابل دســترس است، تسهیل های پله

و آموزش ســواد  به خدمات اینترنتهمگان شــود. می

ــی دار ،ی کامپیوترپایه ــترس  های اجتماعید. گروهندس

هــای تربیتی و تجهیز کــامپیوتر، مورد لیــتبرای فعــا

دوبلین، نقش  گیرنـد. اتـاق بازرگانیحمـایـت قرار می

ـــیم راهی کــه دوبلین تعیین کننــده ای را برای ترس

ــود، بازی می ــهر دانایی پدیدار ش تواند به عنوان یک ش

 کند.می

د رمل موااش ۱۰۲۱در سال  دوبلینعملیاتی طرح 

 بوده است:زیر 

 ـــعـه ر و ها، مخالق ، جذب و ارتقاء نیروی کارتوس

 کارآفرین 

 زیرساختبعدی  نسلی عرضه IT 
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 ۱بزرگتر دوبلین یناحیه ۲تجاری نشـــان دار کردن 

 (۱۴) ی شهر داناییبه عنوان منطقه

 

 9لفتد

ـــهر دلفــت ـــاد ش ـــورت  این روزهــا، اقتص بــه ص

دانایی و توریسم پایه گذاری شده  بر اساسمستحکمی 

 است.

ـــهر دانایی دلفت ـــانگر همکاری میان این ش ، نش

 چهار نهاد است:

 آموزش/ ۲

 / نهادهای پژوهشی۱

 / کارآفرینان۴

 حکومت /۳

 شامل: ارکان راهبردی اصلی دلفت

 نهادهاو یا  درگیری فعال کسب وکارها 

ـــازمـان نهـادهای متنوعی در این همکاری وهـا س

، آموزش فناوری که شـامل دانشگاه درگیر هسـتند

 های علمی کاربردیای عالی، سازمان پژوهشپیشه
                                                 
1 Branding 
2 Greater Dublin Area 
3 Delft 
4 Haaglanden 
5 The Knowledge Alliance 

سه شرکت ، ۳، اتاق بازرگانی، شـهرداری دلفتندهل

 و کارفرمایان صنعتدلفت، کنفدراسیون  یشــبکه

ــیهلند می ــیاس ــند. مقامات س  در ،بلند مرتبه باش

ی دارای کرســی هســتند. کمیته ،هیئت مشــورتی

ـــهر دانـایی   بـا کـارمندان  ،دلفـتاجرایی نهـاد ش

 نماید.میهلند جنوبی همکاری 5“اتحاد دانایی ”

 اقتصاد دانایی 

در جریان است. تقریبًا نیمی با شتاب  اقتصاد دانایی

باشند. از مشاغل دانایی محور می دلفتهای از شغل

ــگاه ۲۴تعداد  ــجو در دانش دلفت،  فناوری هزار دانش

 تضـــمینیـک جریـان پـایدار از افراد پر کیفیت را 

ها شــرکت جدید دهها همچنین بنیان نمایند. آنمی

از دهند که شـــامل بســـیاری را ســـاالنـه نوید می

 باشند.فناورانه میی غاز یابندهآهای شرکت

 دوری از اقتصاد محلی 

ــاد دانایی ــت دلفت اقتص ــاد محلی نیس  ،یک اقتص

ـــرکت و نهادهای  یجهـان ـــیاری از ش باز برای بس

های همکاری اغلب در سطح دانایی است. توافقنامه
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شــوند. پ  از کار در شــهر دانایی ملی منعقد می

ـــال، پروژه ۲۰دلفــت برای  نگیزنــده در براهــای س

نهاد  ،یابند. از این روســطح اســتانی، گســترش می

شهر دانایی دلفت، نقش عظیمی را در بنیان نهادن 

 نماید.ایفا می ،در جنوب هلند “اتحاد دانایی”

 حمایت 

ـــهر دانـایی دلفت بر روی  چتر حمـایتی نهـاد ش

ها و محصــوالتی اســت که موجب درخشش پروژه

تواند ویژگی گردند. در این گذر، دلفت میشهر می

ـــورت مرکز فنـاوری دنیا رخنمون  خود را بـه ص

 .(۱۴) نماید

 

 سنگاپور

ــده -کشــــور ایــن   یی جــایــزهشــــهــر بــرن

 سنگاپور در اختراعات ثبت یندهیفزا رشد:  ۱۰ یرتصو
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بوده  ۱۰۰۷در سال  1برانگیزترین شهر دانایی تحسـین

  ی پیشگام مرکز فعالیتبه عنوان نقطه سنگاپور  است.

و   2چند ملی تیهای ای جهـت جـذب همکاریمنطقـه

ها به شــود که آنهای محلی در نظر گرفته میشــرکت

                                                 
1 Most Admired Knowledge City Awards - MAKCA 
2 Multinational Corporation - MNCs 

ـــهر ـــوالت با ارزش  به عنوان این ش پایگاه تولید محص

ابعه تهای و خدمات وابسته به تولید برای شرکت زودهاف

آسیا، جنوب  درشهر  - این کشور  نگرند.در منطقه می

های چند ملیتی های ادارات مرکزی همکاریســروی 

 
ـــاس بر:  ۷جـدول   یجهان یریپـذ رقـابـت گزارش اس

ــهر ،(۱۰۲۱-۱۰۲۲) ــنگاپور ش ــان س  جهت مکان نیترآس
 .است کار و کسب انجام

 امتیاز کشور رتبه

 ۷۳/۱ سوئی  ۲

 69/5 سنگاپور 1

 ۶۲/۱ سوئد ۴

 ۳۷/۱ فنالند ۳

 ۳۴/۱ آمریکا ۱

 ۳۲/۱ آلمان ۶

 ۳۲/۱ هلند ۷

 ۳۰/۱ دانمارک 4

 ۳۰/۱ ژاپن ۳

 ۴۳/۱ انگلستان ۲۰

 

(، ۱۰۲۰-۱۰۲۲) یاطالعات جهان یبر اســـاس گزارش فناور:  ۷جدول 
ح در سط ینو دوم یادر سطح آس یاشبکه یطمح ینبهتر یسـنگاپور دارا

کشور  ینا یو قانونگذار یاسیبازار، ســ هاییرسـاختجهان بوده اسـت. ز
 .را فراهم آورده استآن  یو شبکه ساز یافتگی یوندموجب امکان پ

 امتیاز کشور رتبه

 ۶۰/۱ سوئد ۲

 53/5 سنگاپور 1

 ۳۴/۱ فنالند ۴

 ۴۴/۱ سوئی  ۳

 ۴۴/۱ آمریکا ۱

 ۴۰/۱ تایوان ۶

 ۱۳/۱ دانمارک ۷

 ۱۲/۱ کانادا 4

 ۱۲/۱ نروژ ۳

 ۲۳/۱ کره جنوبی ۲۰
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را در منطقه مجذوب خود کرده اســت. دولت سنگاپور 

ــت  ــت که الزم اس ــیده اس ــرکتبر این باور رس های ش

محلی کوچک و متوســط را تغذیه نموده تا یک هســته 

های شـــایســـتگیهای در کالس جهانی با شـــرکت از

ـــرکـت د در نبتوان هـامرکزی را بنیـان نهـد تـا این ش

بپردازند. بدین گونه،  به رقابت ی اقتصاد جهانیصـحنه

ی ساله ۲۰ســنگاپور، طرح  اقتصــادی یهیئت توسـعه

ــنگاپور به عنوان مرکز  دانایی محوری را برای تبدیل س

ایی دان برای صنایعای فعالیت جهانی نیرومند و پرجذبه

، یمحور در تولیـد و خدمات بازرگانی با تککید بر فناور

 ها، به اجرا در آورده است.و توانمندی نوآوری

های بیشتر فعالیت MNCsاست که  این گونهایده 

مســتقر  دانایی محور کلیدی خودشــان را در ســنگاپور

دانایی محور های های محلی با فعالیتکرده و شـــرکت

ـــتری رو در رو قرار گرفته و  به بازیگران در کالس بیش

به ادغام ســنگاپور  ،جهانی تبدیل شــوند. چنین طرحی

ــاد جهانی ــتعداد، و برخاســت آن بر پایه در اقتص ی اس

با فراهم آوردن یک محیط کارآفرین  ،دانـایی و فناوری

و  رشد نوآور پذیر جهت خلق کسـب و کارهای نوین و

های محلی و خارجی در کالس جهانی آرایش شـــرکت

ی این شــهر در تالش اســت تا پایه ،نگرد. همچنینمی

دیگر را  های اجتماعیفرهنگی خود را سیراب و سرمایه

ی گذشــته، ســنگاپور به صــورت توســعه دهد. در دهه

ــعهموفقیت آمیزی پایه خود  (R&D) ی تحقیق و توس

ی علمی را جذب خالق و برجسته رشد داده، نخبگان ار

ـــعـه میان بخش کرده و همکـاری هـای تحقیق و توس

نموده است. های خصــوصی را تغذیه مردمی و شــرکت

های جهانی در گســتره امروزه ســنگاپور جایگاه رهبری

 او پتروشیمی ر تولیدات همچون محصوالت الکترونیک

مچون هسنگاپور دولت  - شـهر آورده اسـت.به دسـت 

 ،های تولیدی پیچیدهی جذاب برای فعالیتیـک پـایـه

و  محور ســوی اقتصاد دانایی آن بههماهنگ با حرکت 

. این تـککید بر روی کنـدخودنمـایی میمحور  پژوهش

ـــرمایه و فعالیت نوآوری جهانی،  و نیروی کارهای پرس

های چینی و دولتی که شــرکت - ســنگاپور را به شــهر

ـــونــد و جــایی نــد بینتوانهنــدی می کــه المللی ش

ـــرکت  یتوانند به دروازههای آمریکایی و اروپایی میش

ـــوند و جایی که دیدگاه ـــیا وارد ش های آینده این آس

شــود، تبدیل نموده پرشــتاب و پویا ریخته می منطقه

(.۱۴است )
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 ملبورن

این شـــهر که مرکز ایالت ویکتوریا اســـت از دید 

و دومین شهر  گیردمیسـیدنی جای اقتصـادی پ  از 

به  بوده و میلیون نفری ۶/۴با جمعیت  بزرگ اســترالیا

ی شهرهای دانایی معرفی گردیده عنوان یک درسـنامه

 (.۱۳و۱است )

ـــال   راهبرد، دولـت ویکتوریا با اتخاذ ۲۳۳۶از س

، ۲“۱۲ویکتوریا ”و مولتی مـدیـا تحـت عنوان  فنـاوری

آغاز را  محور به سـوی اقتصاد داناییطراحی این شـهر 

ـــعهنمود ـــم اندازبین ی. بـا تککید بر توس  المللی، چش

ـــال “۱۲ویکتوریـا ” ویرایش گردید و به  ۲۳۳۳ در س

تبدیل شــد که ســپ  به  ۱“جهانی یویکتوریا”راهبرد 

ــام  ــا ”ن ــافــتــن ویــکــتوری ــــال ی ــا   ۴“ اتص )ویکتوری

تغییر نام یافت. این راهبرد نخست  (۱۰۰۱ مدیا، تیمول

ـــد۳ندهگیریاد یبر جـامعه ـــنایع آینده، ترقی  ، رش ص

 و زیرســاخت، اتصــال جوامع، بهبود تجارت الکترونیکی

های جدید تککید دارد. در تقای سیاستدسـترسـی و ار

ـــال  ـــم انــداز دولــت ۱۰۰۱س ، دولــت ویکتوریــا، چش

                                                 
1 Victoria 21 
2 Global Victoria 
3 Connecting Victoria 
4 Learning Society 
5 Putting people at the center 

جـای دادن مردم در ”خود را تحــت عنوان  الکترونیـک

، ارائـه داد. در میــان این راهبردهــا، ابزار مهمی ۱“مرکز

ـــعه ـــده  محور ملبورننایی ی داکه برای توس اتخاذ ش

ی شهری است تا شکوه آن را به توسعههای است، طرح

، جذاب با و زنده ، فرهنگیینوآور از صـورت شهری پر

با این  .نمایان سازند پایداربه شکلی تککید بر مردمان و 

ی ساز و کارهای توسعههای شهری، راهبردها و طراحی

امکان پذیر شــده  ،ملبورن به صــورت یک شــهر دانایی

ی توان به سادگنمی ادبیات جهانی بر اساساست. البته 

راهبردهای طراحی شده  بر اساسشهر دانایی ی از واژه

 یبه فرهنگ قوی، بنیان ســرمایهاســتفاده نمود و نیاز 

سازی شهر دانایی و اقتصـادی است تا فرهنگ  انسـانی

 پذیرد.صورت 

ایی و عوامل در زیر به پیاده سازی عناصر شهر دان

 :(۱۱) ازیمپردمی آن در شهر ملبورن

 

 و ارتباطات فناوری

ی شــهر در توســعه ،ی فناوریبه نقش برجســته
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 ،دولت الکترونیک  پورتال راه اندازیبا  ،دانایی ملبورن

ـــت.  “آنالینویکتوریا ”تحـت عنوان  ـــده اس تککید ش

های با فراهم آوردن مهارت زدودن شـــکاف دیجیتالی

ICT ی، ایجاد دسترسی و حمایت از توسعهدر جامعه 

های از سیاستهای کســب و کار و جامعه وب ســایت

ـــت. ن ی ایدر نتیجه دولـت الکترونیکی ویکتوریا اس

از  کاربرد شهروندان ،۱۰۰۶تا  ۱۰۰۲ها، از سال تالش

ـــد بـه  ۳۲از  اینترنـت ـــید که  ۶۷درص ـــد رس درص

 پهنای باندارتباطات با به  ،ارتباطاتاین درصد از  ۷۰

  .انددسترسی داشته ،گسترده

 با را خود یسنت یهارساختیز بر یگذار هیسرما شهرها، ،ییدانا شـهر عنوان افتیدر یبرا: ییدانا دوران در شـهرها گاهیجا:  ۱۲ یرتصـو
 .زندیآمیم هم در خود، یژهیو بیترک یهیبرپا ،(یفناور و علم هنرها،) نینو یهایگذار هیسرما
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 (۱۰۰۳-۷۱۰۰ سال) ایاسترال ملبورن ییدانا یهاخوشه:  ۱۱ یرتصو
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ـــکاف برنـامـه ـــده برای زدودن ش هـای انجام ش

 شامل: دیجیتالی

 هزار شهروند ۱۰برای  آموزش اینترنت 

  ـــاص های پروژه جهتانجمن  ۴۳اعتبـار به اختص

 ایهکسب و کار یبرای توسعه تجارت الکترونیکی

 محلی 

 مدرسه روستایی به اینترنت ۲۳۶داد اتصال تع 

 مرکز ۶در  آموزش تجارت الکترونیکی یارائه 

 ــعه گوناگون جامعههای اعتبار به گروه  یبرای توس

 خودهای وب سایت

 یهای عمومدر تمام کتابخانه به اینترنت دسترسی   

ــدوین  ،همین زمــاندر  ــا ت ــا ب ــت ویکتوری دول

 یهای گوناگون در راه توســـعهها و برنامهســـیاســـت

ــــاخــت ـــترش تحقیق و و  هــای فنــاوریزیرس گس

 گام برداشت. (R&D) توسعه

 

 فرهنگی زیرساختو  خالقیت

ـــویق نوآوریدولت ویکتوریا  ـــعه در تش  یو توس

از  ،نیرومند محور جهت خلق یک اقتصاد دانایی ،دانایی

ـــان موجب  ـــی خودداری ننمود تا بدین س هیچ تالش

 یگردیده و به عنوان یک نقطه جـذب کارگران دانایی

ـــنایع تولید کننده  ی دانایی قرار گیرد. باکلیدی در ص

ــت ــس های علمی و دعوت از ها و کنفران برگزاری نش

و پژوهشــگران،  نظر و کارآفریناناندیشــمندان صــاحب

 شدر گسترش نوآوری و های فرهنگی جهتزیرسـاخت

، هاازی موزهمانند نوســازی، بهس)دانایی انجام پذیرفت 

ـــر، گالری  وها کتابخانهمل ی، های مراکز هنرهای معاص

ورزی فراوان بر ســیمای چند فرهنگی . با تککید(تئاترها

ی آتشین هنر و موسیقی نقطه ملبورنهم اکنون هر، ش

ی چند اســت. احترام به مقوله و معماری در اســترالیا

و ها این شــهر را به شــهر تحمل پذیر فرهنگ ،فرهنگی

یل تبدهای تاریخی گوناگون پذیرش مهاجرین با زمینه

 در آن زیستملیت  ۲۳۰رده است و مردمان بیش از ک

های فرهنگی، شــهر را به یک شــهر کنند. این جذبهمی

 بالغ بر ۱۰۰۳توریسـتی تبدیل نموده اسـت و در سال 

اند و این شــهر شاهد میلیون نفر از آن بازدید کرده ۴۰

 ها رویداد بزرگ فرهنگی و ورزشی است.برگزاری ده

 

 ی انسانیسرمایه

هر شــ به یک ی تبدیل ملبورناندیشــهبا تککید بر 

 یفراوانی بر روی توســعه پیشــاهنگهای دانایی، پروژه

ـــهروندان طراحی  ،به ویژه در بخش دانایی ،مهـارت ش
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را در میان ساکنین افزایش  ی انسانیگردید تا سـرمایه

ـــته ـــجویاندهنـد. همچنین به نقش برجس و  ی دانش

ــی ــد نهادهای آموزش ــعه در رش  دانایی محور، یو توس

 دیددریافت گر این گونه؛ زیرا نهایت پافشاری گردیدبی

 توانیی آموزش و پژوهش مکه از طریق تقویت توسعه

 ی اقتصاد جهانیپذیری شــهر در صحنه به توان رقابت

 آمد.نائل 

ی و توسعه رشد توان ازرا میهای زیر ســودمندی

 :متصور شد هادانشگاه

 ی انسانیی سرمایه/ توسعه و تغذیه۲

 ی دانایی/ افزودن ذخیره۱

ــه عنوان یــک۴ کلیــدی  رانپیش / عـمـلکرد ب

 ( R&D) و تحقیق و توسعه اقتصادی از طریق نوآوری

 ی/ بنیان مراکز فعالیت برای خلق، تغذیه و ارائه۳

 فرهنگیهای زیرساخت

ـــانی از  ـــرمایه گذاری دیگر بر روی نیروی انس س

 انجام گردیده است.المللی بین طریق جذب دانشجویان

 ، دانشــجویانبیش از پنج درصــد از جمعیت این شــهر

ر د المللی در ملبورنتعداد دانشــجویان بین .دنباشــمی

                                                 
1 Finance 

ــال  ــهر را  ۴۴بیش از  ۱۰۰۱س هزار نفر بود که این ش

 ی چهارمرتبهپ  از نیویورک، لندن و لوس آنجل  در 

و پ  از این شــهر، شــهرهای سیدنی،  دادجهانی قرار 

ت ند. تعداد هشاشتهسـان فرانسیسکو و بوستون قرار دا

ی دانشــجویان در این شــهر، یک ســوم توده دانشــگاه

ـــترالیـابین اند که با را بـه خود جذب نموده المللی اس

های مشارکتی با سـوم و پژوهشی آموزش سـطح ارائه

، بوش،  3M  ،WBMالمللی مــاننــد هــای بینکمپــانی

، فلیپ ، توشـــیبا،  GE Money  ،IBM  ،NEC ،دفور

 اند.طراحی نموده Unisysتویوتا و 

 

 کارگران دانایی

 این شـهر توانسـته است در جذب کارگران دانایی

ـــیـار موفق عمـل نمـاید ی که هم اکنون ا؛ به گونهبس

آن را کـارگران دانایی  یروی کـارنزدیـک بـه نیمی از ن

ـــکیـل ـــامل مدیران و کارگمی تش زاران، دهنـد که ش

باشــد. در سال متخصــصــین و کمک متخصــصــین می

 ۳/۳۳به  ،نسبت کارگران دانایی به کل کارگران، ۱۰۰۶

و کار و نیز بخش و خدمات کسب  ۲همالیدرصد رسید. 
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از بزرگترین صنایع دانایی محور  ۲و تندرسـتی سـالمت

 شهر هستند.

ساخت فیلم در این شهر از شواهد صنایع  صـنعت

ـــهر دانایی  ـــوب میخالق این ش . کارگران رددگمحس

تا هفت درصد از سطح  ،۱۰۰۶در سال  ۱صــنایع خالق

داده است. می اشتغال را در این شهر به خود اختصاص

، ۴های فضاییی و پیوستگیی شهرتوسـعههای خوشـه

از  را ی اقتصــادی ملبورنصــحنه جاییجابه هایزمینه

 صـنعت سـاخت و ساز در قرن بیستم به اقتصاد دانایی

این شـــهر مملو از  اند تافراهم آوردهی جدید، در هزاره

ـــت ـــاغلی همچون آنــالیس ـــب و کــارهــمش ، ۳ای کس

صــصــین حقوقی، مدیران متخصــصــین کامپیوتر، متخ

ــانه مالیه، تولیدکنندگان و مدیران  ICTای، مدیران رس

تغییر فضایی  بر اساسســیاســت و برنامه ریزی شــود. 

مرکز ملبورن تمرکز یافته اند. از در شــهر، این مشاغل 

ـــت پذیری گـذرگاه چنـد ،این رو و  کلیدی برای زیس

 اند: شکوفایی این شهر متصور شده

                                                 
1 Wellness Sector 
2 Creative Industry 
3 Spatial 
4 Business Analyst 
5 Start-Up Business 
6 Lifestyle Options 

 ی زیست فناوریبه عنوان دروازه ملبورن یتوسعه (۲

 اقیانوسیه - سیاآ یو منطقه استرالیا

و مشهور  ICTبخش  وجود نقصان مهارتی دراصالح  (۱

 استرالیا ICTنمودن این شهر به عنوان پایتخت 

ـــب و کارهای دانایی محور  (۴ ـــنایع و کس جذب ص

و کســب و حمایت و تسـهیل  راهبردی به ملبورن

 ۱ی آغاز یابندهکارهای نوآورانه

 خدمات آموزش سطح سوم در ملبورن ارتقاء رشد (۳

ـــعـه و ارتقــاء ملبورن (۱ بــه عنوان مکـانی کــه  توس

ـــب و کار دیگر را درک کرده و فرهنـگ های کس

به صورت موفقیت آمیز به  ،آنان هضــمن احترام ب

 مبادله بپردازد.

ـــعـه و ارتقـاء نیروی کار (۶ وع پر مهارت و متن توس

ـــطح من ملبورن طقـه، مل ی و جهـانی جهت در س

 های جهانیجذب پروژه

ــــت پــذیری (۷ و  ملبورن افــزایش و ارتقــاء زیس

 ۶ی زندگیهای شیوهگزینش
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ــاس ــم  و ۱۰۴۰ طرح راهبردی ملبورن بر اس چش

بحرانی را  ینقش ،و اقتصادی داناییهای آن، خوشـه انداز

هر ایفا ش آن ی شــهری دانایی محوردر موفقیت توســعه

، هنآ راه یبه جاده، شبکه دسترسی ،کنند. از این رومی

اط ارتبها و بنادر و نیز دسترسی به خدمات برای فرودگاه

ی جهانی، از در صحنه پذیر های صــنعتی رقابتخوشــه

 باشند. می های طراحی شهری در این شهراولویت

ـــتـه این ی عملکردهای راهبردی از نکـات برجس

ای که مناطق به گونه آن مندینشهر، طراحی آن و قانو

های به صـــورت بخش هاهای دانشـــگاهاطراف پردی 

ــوند ۲دانایی ا ها بای که در این بخش؛ به گونهتبدیل ش

ا هدر پیوستگی با دانشگاه ،رترب وریبا فناصنایع  رشــد

نقش مهمی را در  ،دانــاییهــای قرار گیرنــد. این بخش

اند. شهر بازی کرده (R&D) تحقیق و توسعه زیرساخت

ها فرصــت پیوند، انتشــار فناوری و ثمر دهی این بخش

 ، آکادمیکرترقاطع میان کسب و کارهای با فناروی بم

اند. در را فراهم آورده بخش عمومی R&Dو تسهیالت 

ـــت حقیقـت، این بخش هـای موفق، به عنوان کاتالیس

ی جهت جذب افراد نخبه و سرمایه عمل نموده و توده

                                                 
1 Knowledge Precincts 
2 Aeronautics 

ـــتره ی پژوهش و تجــاری هــای ویژهبحرانی را در گس

 اند. سازی ایجاد کرده

از  های سخت افزاری و مالیبا حمایت رنشهر ملبو

المللی، توانسته است ط و بینمتوس ،کوچکهای شـرکت

خــدمــات مــالی، ، زیســـت فنــاوری، در علوم فنــاوری

ی سبقت را از کشورهای دیگر و طراحی، گو ۱فضـا - هوا

های برباید. موقعیت و ســطوح اشــتغال بعضــی از خوشه

 نشان داده شده است. ۱۱تصویر این صنایع در 

ـــت  یرتبه ملبورن ـــیار خوبی در میان فهرس بس

ــاص  ــهرهای جهان به خود اختص ــت پذیرترین ش زیس

و مکان در این شــهر، نقش  داده اســت. کیفیت زندگی

ـــمگیر  ،این همــه ؛کنــداین رتبــه بــازی میدر ی چش

ی توسعه یبرخاسـته از راهبردها و طراحی هوشمندانه

فرهنگی این شـهر است.  - اجتماعی فضـایی و شـهر

ـــر به آوردن نه تنها تماماین موفقیـت انواع  ها، منحص

بوده گرد هم  R&Dهای کسب و کارها، آموزش، خوشه

، هنر و ورزشها همانند توریســم، بلکه در دیگر خوشــه

اند تا این شــهر را به یک شهر فرهنگ نیز نقش داشـته

 . (۱۱) دندانایی مبدل نمای
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 نتیجه گیری

 هاای شهری که از آنهای توسـعهلنگرش در مد 

آموزد که هر چند که نـام بردیم، این درس را به ما می

ی عهتوسگذر به سوی شهر دانایی که پایدارترین شکل 

به فرد  ای منحصری است توسط هر شهر به گونهشـهر

 های مشترکیراحی گردیده اســت ولی حاوی گلوگاهط

ـــند که هر می ـــتی ایبـاش ـــهر دانایی بایس ن طراح ش

ای از هــای راهبردی را در آمیزههــا و گــذرگــاهگلوگــاه

ــی ــیاس ــرایط س ــادی، فرهنگیش و  اجتماعی - ، اقتص

 جغرافیایی خود به کار گیرد.

مشترک، وجود یک خرد جمعی  ینخســتین نقطه

به تغییر در وضـــعیت موجود و گام  و میل ســـیاســـی

ت. سبرداشـتن به سوی یک شهر تمام عیار دانایی بوده ا

، فراهم آوردن ی چشـــم اندازبا ارائه انگذارســـیاســـت

سازی هو شبک به تنوع فرهنگیم ارتباطی و احترام سیست

در  ،لیالملبین وبــا دیگر افراد و نهــادهــای محلی، مل ی 

 یش، بر اساس پ۱۰۱۰. در سال کنندیم یزندگ یجهان هم اکنون در کالن شـهرها و مناطق شـهر یتدرصـد از جمع ۱۰از  یشب : ۱۴ یرتصـو
 یدارتر،هوشمند، پا یشترب ییساخت شهرها یبرا اییندهرو شتاب فزا ینو از ا یدرسـ یددرصـد خواه ۷۰به  یزانم ینسـازمان ملل متحد، ا ینیب

 دارد. جودو تریستتر و قابل زپرجذبه
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هــدایــت  جهــت ۲“حی راهبردیچــارچوب طر” تــدوین

ــهر دانایی و بنیان  برایکارگزاران  ــکل دهی ش نهادن ش

 نهـادهای نیرومند اقتصـــادی و فرهنگی حمایتی، نقش

 همچنین حمایت حکومت ایفـا نمودنـد. همتـایی را بی

                                                 
1 Strategic Planning Frameworks 

در فراهم  های دولت محلیبا برنامه یمرکزی در هماهنگ

های های نوپا با فناوریچتر حمـایتی از شـــرکتآوردن 

وضع قوانین و مقررات جهت زدودن موانع سیاسی  ،برتر

 و نیز تکمین اعتبارات ویژه اقتصـــادی بـه منظور رشـــد

 ی دانایی دبی: دهکده ۱۳ یرتصو
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ناشدنی هستند. شـهر نیز فراموش  جهت زیسـت پذیری

در  1های تحقیقاتیویژه دانشـــگاهبه ، هانقش دانشـــگاه

و ایجاد ســـکویی برای  داناییتربیت و آموزش کارگران 

پدیداری شـــهر دانایی، خلق و توســـعه و نگهداشـــت 

های نوین جهت صـــنایع نوپدید، مشـــارکت در فناروی

و فرهنــگ و نیز جــذب  بـهـبـودی کیفیــت زنــدگی

پیچیده و ســـطح باال از طریق  ریهای با فناوشـــرکـت

همتایی را در بی ، نقشهای مشـــارکتی در صـــنعتالگو

 هایشرکت اند.دانایی محور بازی کرده یتوسـعهمسـیر 

ـــتی را در بین المللی بزرگ نیز یــک نقش کــاتــالیس

ای هبا دانشگاه یی، با ایجاد ارتباطاتگسترش شهر دانا

 همچون منبعی از نیروی کار ،ی شــهرتحقیقاتی عمده

اند. های جدید، بازی کردهشرکت ینخبه برای توســعه

ـــرکـتاین  ـــاغل جدید و  همچنین در خلق هاش مش

ـــتقیم از کیفیـت زندگی  ـــهریحمـایـت غیر مس  ،ش

 های کوچک و متوسط نیزاند. شــرکتمشــارکت نموده

، تنوع و گســتردگی نهایت در تجاری ســازی نوآوریبی

ــرمایه اقتصــادی شــهری پایه ، تولید شــغل و امکان س

های جدید از از دل برآمدن شـــرکتخطر پذیر  گذاری

 اند.دیگر نهادهای پژوهشی، مؤثر بوده ها ودانشگاه

، بهبود و رتباطاتو ا توجـه بـه فناوری ،در نهـایـت

 هــای فرهنگی و خالقیتی، توجــهارتقــاء زیرســــاخــت

ترش و گس کارگران دانایی ی انسانینهایت به سرمایهبی

ت و زیســ بر کیفیت زندگیبا تککید  ،ی شــهریتوســعه

ی راهبردی نکات برجســـته توان ازرا می شـــهر پذیری

.(۱۴) های دانایی قلمداد نمودی شهرتوسعهجهت 

                                                 
1 Research Universities 
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 الف
 ۲۱۰، 4۶ ،4۰، ۷۳، ۴۳، آکادمیک

 ۲۲۱، ۲۳، آنالین

 ۲۲۰، ۲۰۳، ۲۰۷، بازرگانی اتاق

، ۶۲، ۱۱، ۳۳، ۴۳، ۴۰، ۱4، ۱۷، ۱۰، ۲۳، ۲۲، ۷، اجتماعی

۶۱ ،۶۴ ،۶۷ ،۶۳ ،۷۱ ،۷۳ ،۷۳ ،4۲ ،4۱ ،4۶ ،44 ،۳۳ ،۲۰۱ ،

۲۰۳ ،۲۰۳ ،۲۲۴ ،۲۱۰ ،۲۱۲ 

 ۳۷، دور راه از ارتباط

، ۳۳، ۳۰، ۴۱، ۱4، ۱۷، ۱۰، ۲۱، ۲۲، ۱، ۲، ۷، ۶، ارتباطات

۱۱ ،۷۰ ،۷۲ ،44 ،۳۰ ،۳۲ ،۳۱ ،۳۴ ،۳۷ ،۲۰۱ ،۲۰۳ ،۲۲۳ ،

۲۲۱ ،۲۱۴ 

 ۲۲۳، ۲۲4، ۲۲۷، ۲۲۳، استرالیا

 ۲۰۰، ۳۳، ۳۳، ۱۳، ۷، استکهلم

 4۳، ۲۳، ۲۳، دانایی اشتراک

 ۳۲، المللی بین اقتصاد

 ۳۴، ۳۲، پایدار اقتصاد

 ۲۲4، ۲۲۴، جهانی اقتصاد

، 4۰، ۷۳، ۷۱، ۶۷، ۱۴، ۳۴، ۱۶، ۱۳، ۲۱، ۲۱، ۲، دانایی اقتصاد

4۲ ،4۱ ،4۶ ،44 ،4۳ ،۳۲ ،۳۳ ،۲۰۱ ،۲۲۰ ،۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۲۷ ،

۲۲۳ ،۲۱4 

، 4۰، ۷۳، ۷۱، ۶۷، ۳۴، ۱۶، ۱۳، ۲۱، ۲، محور دانایی اقتصاد

4۲ ،4۱ ،4۶ ،44 ،4۳ ،۳۲ ،۳۳ ،۲۰۱ ،۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۲۷ ،۲۱4 

 ۷۱، ۱۴، کالن اقتصاد

 ۳4، ۳۲، ۳۰، 4۳، 4۷، 4۲، ۷۳، ۴۷، ۲۱، دانایی انتقال

 44، ۴۱، ۳، ۷، ایدئوپولی 

 ۲۲۷، ۲۲۱، ۲۰۳، ۷۲، ۳۰، ۱۳، اینترنت

 

 ب

 ۳۳، ۳۷، ۳۳، ۱۶، ۱۳، ۲۰، ۷، بارسلونا

 ۴۰، بانک

 ۳۳، 4۶، ۷۳، ۶۳، ۱4، ۴۷، ۱۳، ۱۶، ۱۳، خصوصی بخش

 ۲۱۰، ۳۲، 4۶، ۶۰، ۱۳، ۱۳، ۳۲، ۱۳، عمومی بخش

 ۱۳، دانایی بررسی

 ۴۴، دانایی بنگاه

 ۱4، ۴۰، هابنگاه

 ۲۴، کار و کسب هایبنگاه

 ۳۱، 44، ۲۷، کار بنیاد

، ۶۷، ۶۶، ۶۲، ۶۰، ۱۱، ۱۳، ۳۰، ۱4، ۲۰، گذاری اشتراک به

۶4 ،۷۲ ،۷۱ ،۲۰۳ 

 

 پ

 ۲۲۰، کاربردی علمی هایپژوهش

 ۲۲۱، ۲۰۳، ۷۱، ۷۲، ۱۷، گسترده باند پهنای

 

 ت

 ۲۲۷، ۲۲۳، الکترونیکی تجارت
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 ۲۱۰، ۲۲4، ۲۲۷، ۲۲۴، ۲۰۳، ۳۷، ۴۲، توسعه و تحقیق

 ۷۴، ۶۳، ۴4، ۴۴، تفریحی

 ۲۰۳، خالق تفکر

 ۳، ۷، تکنوپولی 

 ۲۱۲، ۷۱، ۶۳، فرهنگی تنوع

، ۲۰۳، ۳۲، ۳۰، 4۶، ۷۱، ۱۳، ۲۴، 4، ۲، ۷، اقتصادی یتوسعه

۲۰۶ ،۲۲۴ 

، 4۶، 4۰، ۷۳، ۷۱، ۳۳، ۴۳، ۱، محور دانایی شهری یتوسعه

۲۱۰ 

 ۲۰۳، صنعتی یتوسعه

 ۲۲۳، تولیدکنندگان

 

 ج

، ۶۴، ۳۳، ۳۴، ۴۷، ۱۶، ۱۳، ۱۰، ۲۳، ۲4، ۳، ۱، ۲، ۶، جامعه

۶۷ ،۷۱ ،4۱ ،4۳ ،۲۰۳ ،۲۲۱ ،۲۲۷ 

 ۶۴، ۴۲، ۲۳، دانایی جریان

 ۳۳، سازی جهانی

 

 چ

، ۲۲۳، ۲۰۷، 4۰، ۶۶، ۳۲، ۱۷، ۱۳، ۱۴، ۲۱، ۶، انداز چشم

۲۱۰ ،۲۱۲ 

 

 ح

 4۷، ۶۶، ۶۰، ۱۷، ۱۳، حقوق

 ۶۰، مالکیتی حقوق

 ۲۱۱، ۲۲۰، ۲۰۳، ۷۳، ۷۱، ۶4، ۳۱، حکومت

 ۷۱، ۳۳، ۳۴، ۳۲، ۳۰، ۲۳، ۲۱، ۲۰، نقل و حمل

 ۲۳، عمومی نقل و حمل

 خ

 ۳۷، ۷۲، ۱4، ۲۲، دانایی خدمات

 ۲۲۷، ۲۰۴، ۳۳، ۳۲، 44، 4۱، ۶۱، ۱۷، ۲۷، ۷، ۱، ۷، خالقیت

 ۲۰۳، 4۳، 4۷، ۱۳، ۲۱، ۳، 4، ۲، دانایی خلق

 4۳، نوآوری خلق

 ۲۱۰، ۲۰۳، 4۳، ۷۳، ۴۰، ۳، دانایی هایخوشه

 

 د

 ۲۰، ۱، دانایی هایداالن

 ۳۰، 4۳، ۷۴، ۲۱، آموختگان دانش

 ۲۲4، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۱، 4۳، دانشجویان

، 4۲، 4۰، ۳4، ۳۲، ۴۷، ۴۳، ۴۴، ۲۱، ۴، ۱، ۷، ۶، ۱، دانشگاه

4۱ ،4۴ ،4۳ ،4۶ ،4۷ ،44 ،4۳ ،۳۲ ،۳۴ ،۳۷ ،۳۳ ،۲۰۲ ،۲۲۰ ،

۲۲4 ،۲۱4 

 4۲، همبولتی دانشگاه

، ۷۳، ۷۷، ۶۱، ۳۰، ۴۷، ۴۳، ۴۰، ۱۶، ۱۰، ۲۴، ۷، هادانشگاه

4۰ ،4۲ ،4۴ ،4۶ ،44 ،4۳ ،۳۰ ،۳۲ ،۳۴ ،۲۰۴ ،۲۰۱ ،۲۰۳ ،

۲۲4 ،۲۱۰ ،۲۱۴ 

 ۲۲۲، ۲۲۰، ۳۳، ۷، دلفت

 ۶۴، ۲۳، دموکراسی

 ۲۰، ۱، دانایی یدهکده

 ۲۲۰، ۲۰۳، ۲۰4، ۲۰۷، ۳۳، ۳۰، ۱۶، ۱۳، ۷، دوبلین

 ۲۲۱، ۲۲۳، ۶۷، ۱۷، ۱۶، الکترونیک دولت

 ۲۱۱، ۳۳، ۷۳، ۷۰، ۶۳، ۶4 ،۱4، ۱۶، ۴، محلی دولت

 

 ذ

 ۷۱، ۶۲، ۱۳، سازی ذخیره

 



 

132 

 ر

، 4۰، ۶۳، ۶۷، ۱۴، ۳۷، ۴۱، ۴۲، ۱۶، ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۶، راهبرد

۳۴ ،۲۲۳ 

 ۴۱، خطر مدیریت راهبرد

 ۲۰۱، هارسانه

، ۴۷، ۴۳، ۴۴، ۱۳، ۱۰، ۲4، ۲۷، ۲۶، ۲۱، ۳، 4، ۷، ۲، رشد

۳۲ ،۳۷ ،۳4 ،۱۴ ،۱۳ ،۷۳ ،4۰ ،4۴ ،4۶ ،44 ،4۳ ،۳۰ ،۳۲ ،

۳۴ ،۲۰۰ ،۲۰۴ ،۲۰۱ ،۲۰۷ ،۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۲۷ ،۲۲4 ،۲۲۳ ،

۲۱۰ ،۲۱۱ 

 ۲۱۱، 4۴، ۲۱، ۳، ۲، اقتصادی رشد

، 4۴، ۷۱، ۳۲، ۴۷، ۲۷، ۲۱، ۲۴، ۲۱، ۲۲، ۲۰، ۱، ۷، رقابت

4۶ ،۳۳ ،۲۰۴ ،۲۰۱ ،۲۰۶ ،۲۰۳ ،۲۲۴ ،۲۲4 ،۲۱۰ 

 ۲۱۰، ۲۰۳، 4۴، ۲۲، ۲۰، ۱، پذیر رقابت

، 4۳، ۷۳، ۷۱، ۶۱، ۳۷، ۳۴، ۳۱، ۳۲، ۱۷، ۱۳، ۱۰، ۶، رهبری

۳۲ ،۳۳ ،۲۰۳ ،۲۲۴ 

 

 ز

 ۲۰۰، ۲۰، دانایی هایزون

 ۲۲۷، ۷، فرهنگی زیرساخت

 ۲۱۴، ۲۲۳، ۶۴، ۴4، ۱، پذیری زیست

 ۱۳، ۴، پزشکی زیست

 ۶۴، شهری زیست

 ۷۱، ۱۳، ۱۰، محیطی زیست

 

 س

 ۲۲، توسعه و اقتصادی همکاری سازمان

 4۳، دانایی هایسرریز

 ۴۳، گذارانسرمایه

، ۳4، ۳۷، 44، 4۷، 4۱، ۶۱، ۱۷، ۲۶، ۱، ۲، ۷، انسانی یسرمایه

۲۲۳ ،۲۲۷ ،۲۲4 ،۲۱۴ 

 ۷۲، پذیر خطر یسرمایه

 4۰، ۲۴، ۲۱، دانایی یسرمایه

 ۲۱4، ۲۲۳، ۳۳، ۴4، ۱۷، ۲۷، سالمت

 ۲۲۳، تندرستی و سالمت

 ۲۲۴، ۲۲۱، ۲۲۲، ۱۳، ۷، سنگاپور

 ۲۰۲، سوئد

 ۲۱۲، ۳۷، ۳۱، ۱، ۲، گذارانسیاست

 ۲۱۲، ۲۲۰، ۲۰۳، 4۲، ۷۳، ۶4، ۴۳، ۴۱، ۱۷، ۱۶، یسیاس

 

 ش

 ۳۷، ۶۳، ۶۷، ۳۷، ۲4، شایستگی

 ۷۰، ۳۲، ۶، هاشبکه

 ۱۰، ۲۳، اجتماعی ایمنی هایشبکه

، ۶۱، ۳۴، ۳۲، ۴4، ۴۷، ۴۶، ۴۱، ۲۶، ۲۳، ۲۱، دانایی شدت

۶۶ ،۶۳ ،4۳ 

 ۲۱۴، ۲۲۴، ۲۰۱، ۲۰۰، ۶۷، ۱۰، هاشرکت

 ۲۷، دانایی هایشغل

 ۲۲۷، ۲۲۱، ۶۷، ۴۰، ۲۳، دیجیتالی شکاف

 ۷، دیجیتالی شهر

، ۴۴، ۴۰، ۱۳، ۱4، ۱۶، ۱۰، ۲۳، ۲۱، ۲۲، ۲۰، ۱، شهروندان

۴۷ ،۴۳ ،۱۰ ،۱۱ ،۱۴ ،۱۱ ،۱۷ ،۶۳ ،۶۶ ،۶۷ ،۶4 ،۶۳ ،۷۰ ،

۷۲ ،۷۴ ،۷۳ ،۳۳ ،۲۲۱ ،۲۲۷ 

 ۲۲۳، ۶۳، ۱۳، زندگی یشیوه

 

 ص

 ۴۰، پاک صنایع
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 ۲۳، سنتی صنایع

 ۳۰، علمی صنایع

، ۳4، ۳۰، 4۶، ۳۷، ۴۱، ۴۲، ۴۰، ۱۰، ۲۳، ۲۷، ۲۳، صنعت

۲۲۰ ،۲۲۳ ،۲۱۴ 

 ۴۲، ۲۳، توریسم صنعت

 

 ف

 ۶۷، ۲۳، دیجیتالی فراگیری

، ۴۴، ۴۲، ۱4، ۱۳، ۱۴، ۲۳، ۲۴، 4، ۷، ۴، ۱، ۲، ۷، ۴، فناوری

۴۳ ،۴۱ ،۱۱ ،۱4 ،۶۱ ،۶۷ ،۷۴ ،۷۳ ،4۷ ،۳۰ ،۳۷ ،۲۰۰ ،۲۰۱ ،

۲۰۴ ،۲۰۱ ،۲۰4 ،۲۲۰ ،۲۲۲ ،۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۲۷، ۲۲۳ ،۲۱۰ ،

۲۱۴ ،۲۱4 

 ۲۱۰، ۲۰۱، ۷۴، برتر فناوری

 ۲۰۱، ۱۳، زیستی فناوری

 ۱۳، اطالعات هایفناوری

 ۱۳، محیطی زیست هایفناوری

 

 ک

 ۲۲۷، ۲۲۰، ۴۳، کارآفرینان

 ۳۷، 4۶، ۶۷، ۱4، ۱۷، ۴۳، ۱۰، ۲، کارآفرینی

 ۲۲۰، کارفرمایان

، ۳۰، ۴۳، ۴4، ۴۱، ۴۴، ۴۲، ۱۶، ۱۱، ۱، ۷، ۶، دانایی کارگران

۳۲ ،۳۷ ،۱۰ ،۶۴ ،۶۳ ،4۰ ،4۱ ،4۶ ،44 ،۲۲۷ ،۲۲4 ،۲۱۴ 

 ۳۱، مدیریتی کارگزار

 ۶۷، ۱۶، کاریلو

 ۲۰۱، فنی هایکالج

 ۲۴، جهنده هایکمپانی

، ۷۲، ۷۰، ۶۳، ۶4، ۶۰، ۱۳، ۱۴، ۱۱، ۱۰، دانایی شهر یکمیته

۷۳ ،۷۶ 

، ۲۱۰، ۲۰۶، 4۶، ۷۱، ۴۰، ۲4، ۲۶، ۲۱، ۱، زندگی کیفیت

۲۱۴ 

 

 م

 ۲۱۰، ۲۰۲، ۲۰۰، ۳۳، ۳۴، ۳۲، ۳۰، ۶۳، ۱۴، ۱4، ۱۳، مالی

 ۶۳، المللیبین مالی

 ۲۲۱، افزوده ارزش با محصوالت

 ۱4، برتر فناوری با محصوالت

 ۶۷، ۱۳، کار و کسب محیط

، ۷۲، ۶4، ۶۷، ۶۶، ۶۲، ۶۰، ۱۳، ۱۳، ۲4، ۲۲، دانایی مدیریت

۷۱ 

 ۳۳، بهداشتی هایمراقبت

 ۲۱۰، ۲۲۳، ۲۲4، ۲۲۷، ۲۲۱، ۲۲۳، 4۰، ۷، ملبورن

 ۶۱، ۲۰، ۱، دانایی مناطق

 ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۱، ۶۱، ۱4، ۳۳، ۷، مونترال

 ۲۰۶، ۲۰۱، ۲۰۳، ۳۳، ۷، مونیخ

 

 ن

 ۴۱، نانوفناوری

 ۲۲۴، ۳۴، نخبگان

 ۲۲4، ۳۴، 4۳، آموزشی نهادهای

، ۶۱، ۶۰، ۱۷، ۱۳، ۳۰، ۴۳، ۴۴، ۱۰، ۲۳، ۲۴، ۷، ۲، نوآوری

۶۷ ،۷۱ ،4۲ ،4۴ ،4۶ ،44 ،۳۲ ،۳۷ ،۳۳ ،۲۰۲ ،۲۰۴ ،۲۰۳ ،

۲۰۱ ،۲۰۶ ،۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۲۷ ،۲۲4 ،۲۱۴ 

، 44، ۷۴، ۶۷، ۶۴، ۳۷، ۴۶، ۴۲، ۲۶، ۲۳، ۲۴، ۲، کار نیروی

۲۰۰ ،۲۰۳ ،۲۲۴ ،۲۲4 ،۲۲۳ ،۲۱۴ 
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 ه

 ۲۲۲، ۲۲۰، هلند

 44، اجتماعی همبستگی

 ۷، هوشمند

 

 و

 ۷۲، ۱۷، سایت وب

 ۲۱۰، ۶۳، ورزش

 

 ی

 ۲۰۱، 44، العمرمادام یادگیری

 

 

 

 

  


